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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie är att inhämta enskilda lärares åsikter om sitt faktiska stöd 

i undervisningen av särbegåvade elever i ämnet matematik, årskurs 4-6, samt sitt behov av stöd. 

Studien omfattar även vad lärare anser att de särbegåvade elever de undervisar erhåller samt 

behöver, för att utvecklas i ämnet matematik. För att kunna genomföra studien har sju personer 

verksamma på olika grundskolor i Sverige intervjuats, genom så kallade semi-strukturerade 

intervjuer.  Samtliga respondenter uppgav att de undervisat minst en särbegåvad elev var. Av 

resultatet framkom både likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Sådana likheter 

var exempelvis att samtliga respondenter uppgav sig till största del vara självlärda på området 

särbegåvning och att kunskapen om elevers särbegåvning i svenska skolor generellt uppfattades 

som låg. Detta ansåg respondenterna i sin tur påverka de särbegåvade elevernas stöd i 

undervisningen negativt. Gemensamt för alla respondenter var även att de gav särbegåvade 

elever stöd i mån av tid och egen förmåga. En skillnad som framkom, respondenterna emellan, 

var att tre av dem inte ansåg sig ha något faktiskt stöd i undervisningen, men att de hade behov 

av detta. En av respondenterna uppgav sig inte ha något stöd, men upplevde sig heller inte 

behöva det. De resterande tre respondenterna uppgav att de kunde söka stöd i sin undervisning 

från bland annat specialpedagoger, förstelärare och beteendevetare. 

Abstract 
 

The purpose of this qualitative study is to obtain the opinions of individual teachers about their 

actual support and their need for support, in teaching gifted pupils in the subject of mathematics, 

grades 4-6. The study also includes what teachers think gifted pupils receive and need, in order 

to develop knowledge in the subject of mathematics. To be able to carry out the study, seven 

people working at different compulsory schools in Sweden, were interviewed through so-called 

semi-structured interviews. All respondents stated that they each had been teaching at least one 

gifted pupil. The results showed similarities and differences between the respondents' answers. 

Such similarities were, for example, that all respondents stated that they were self-taught in the 

area of  gifted pupils and that the knowledge was generally perceived as low in Swedish schools. 

This was by the respondents considered to adversely affect the pupils' support in the classroom. 

Common to all the respondents was also that, they themselves, provided gifted pupils support 

according to their time and their own abilities. One difference that emerged between the 

respondent’s answers was that three of them did not consider themselves to have any actual 

support in teaching gifted pupils, but that they had a need for this. One of the respondents stated 

that she did not have any support but did not feel that she needed it either. The remaining three 

respondents stated that they could get support when teaching gifted pupils from, among other 

things, special educators, lecturers and behavioral scientists. 
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1. Inledning 

De allra flesta vuxna har idag sin egen uppfattning om den svenska skolan. Den enskilde 

människan minns i regel sin egen skolgång och de kamrater de delat klassrum med. När man 

som vuxen tänker tillbaka på sin skolgång, kan minnesbilder framträda av de forna kamraterna. 

Exempel på dessa skulle kunna vara: Den duktiga eleven som alltid kom i tid och lämnade in 

alla läxor, den tyste försiktige som inte sa ett ord i klassrummet och den utåtagerande, högljudda 

klasskamraten som ofta krävde lärarens uppmärksamhet. Det finns egentligen ingenting som 

följer med oss människor så länge som den stämpel vi fick av vår omgivning under vår skoltid. 

En människa riskerar att stigmatiseras under skoltiden och i vissa fall finns risken att människan 

inte lyckas bryta sig lös och utvecklas utifrån sin potential, särskilt i de fall den stämpel de fått 

varit av negativ karaktär, exempelvis bråkig, lat eller okoncentrerad. I hur många av dessa fall 

handlar det om att eleven känt sig missförstådd och idag kanske till och med kunnat identifierats 

som särbegåvad?  Först under 1990-talet kom genomslag i forskningen gällande särbegåvning 

och år 1997 myntade Persson begreppet särbegåvning (Persson, 1997). Idag har begreppet 

börjat uppmärksammats allt mer inom skolan.  Wennström (2013) menar att de särbegåvade 

eleverna i dagens skola ofta far illa av att inte identifieras och att detta ofta leder till socio-

emotionella störningar. Detta betyder problem, inte bara för eleverna, utan i förlängningen 

också för samhället som sådant, då enorma potentialer slarvas bort. Skollagen (SFS 2010:800) 

säger att utbildningen ska främja alla elevers utveckling framåt. Dessutom ska undervisningen 

uppmuntra eleven till en livslång lust att lära. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2018b), fortsättningsvis kallad Lgr 11, står det att skolan ska anpassa 

undervisningen efter varje enskild elevs förutsättning och behov.  

Mellroth (2018a) menar att den största delen av forskningen som rör begreppet särbegåvning 

utgår från ett elevperspektiv. Här menar hon att det finns ett så kallat forskningsglapp, då 

lärarperspektivet är underrepresenterat. Mellroth (2014) menar även att lärare i den svenska 

skolan saknar kunskap för att kunna ge särbegåvade elever det stöd de har rätt till. I denna studie 

valdes därför lärares åsikter och tankar kring begreppet särbegåvning, kopplat till ämnet 

matematik. Hur identifieras särbegåvning? Vilket stöd får eleverna idag och vilket stöd anser 

deras lärare att de behöver? Detsamma frågeställningar gäller lärarna. Mina förhoppningar med 

denna studie är att öka kunskapen om vad särbegåvning är och hur den bäst bemöts.    

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se vilket stöd särbegåvade elever, i årskurs 4-6 i ämnet matematik, 

erhåller samt behöver, utifrån undervisande lärares perspektiv. Studien omfattar även lärarnas 

egen uppfattning om vilket stöd de erhåller samt anser sig behöva, vid undervisningen av 

särbegåvade elever. Utifrån detta syfte har tre frågeställningar skapats:  

1. Vilka erfarenheter har lärare av särbegåvning hos elever, i ämnet matematik? 

2. Vilket stöd i undervisningen upplever lärare att de särbegåvade elever de undervisat i 

ämnet matematik, årskurs 4-6, erhåller och behöver? 

3. Vilket stöd i undervisningen av särbegåvade elever i ämnet matematik, årskurs 4-6, 

upplever lärare att de själva erhåller samt behöver? 
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2. Bakgrund och teori 

Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrundsförståelse för vad begreppet särbegåvning är genom 

att studera lämplig litteratur och tidigare forskning. Avsnittet börjar med en begreppsdefinition 

av begreppet särbegåvning och hur den i denna studie definieras. Sedan följer en beskrivning 

av hur särbegåvade elever identifieras, samt skillnaden mellan en särbegåvad och en 

högpresterande elev. Fortsättningsvis beskrivs vilket sorts stöd särbegåvade elever generellt 

gynnas av. Slutligen behandlas särbegåvning inom ämnet matematik mer specifikt och studiens 

förankring i skollag och rådande styrdokument.  

2.1 Begreppsdefinition särbegåvning 

Särbegåvning, faktiskt stöd samt behov av stöd är de begrepp som används mest frekvent i 

studien. För denna studie gäller följande definitioner: 

• Särbegåvade elever är det begrepp vilket innefattar eleverna som befinner sig på en 

högre intellektuell nivå än de normal- och högpresterande eleverna, inom ett eller flera 

ämnen. De särbegåvade eleverna behöver ytterligare stimulans för att kunna prestera 

och utvecklas i de olika skolämnena. 

• Faktiskt stöd innefattar det stöd som både särbegåvade elever och deras undervisande 

lärare idag erhåller i matematikundervisningen. I denna studie innebär detta allt från 

anpassat material till hjälp av exempelvis specialpedagog. 

• Behov av stöd innefattar i denna studie det stöd som särbegåvade elever behöver, utifrån 

undervisande lärares perspektiv. Lärarnas eget behov av stöd för att kunna utveckla och 

individanpassa matematikundervisningen optimalt, behandlas även. 

Nedan följer en djupare beskrivning av begreppet särbegåvning. De definitioner som omnämns 

är centrala för den här studien och används vid tolkning av respondenternas svar som framkom 

vid de olika intervjutillfällena.  

Redan under antiken kallade Platon i Grekland barn som idag kan betecknas som särbegåvade 

för så kallade ”himmelska barn”. Dessa barn ansågs ha gudomlig härstamning och förutsättning 

för klokhet, förmåga att se in i framtiden och hjältedåd (Ziegler, 2010).  Internationellt används 

idag olika begrepp såsom begåvad (gifted), barn med särskilda förmågor, exceptionella barn 

och högt begåvade, för att nämna några (Pettersson, 2011). Det har inte varit helt självklart 

vilken den svenska benämningen för elever med exceptionella förmågor ska vara. Det var först 

under 1990-talet som det kom vetenskapliga genombrott inom begåvningsforskningen och 

sedan år 1997 används oftast begreppet särbegåvning i Sverige (Persson, 1997).  

Persson (1997) förklarar att ordet begåvad i vardagstal används som benämning för en person 

med en enastående förmåga. Vidare menar han att vi människor då logiskt sett även måste räkna 

med att det finns obegåvade människor. Men finns det människor som betraktas som 

obegåvade? Han utvecklar begreppet obegåvad, eller ointelligent, genom att beskriva att det ur 

en strikt beteendevetenskaplig synvinkel betyder total avsaknad av kortikal verksamhet, vilket 

är detsamma som att vara hjärndöd. Begåvning, eller ”alternativ intelligens”, anser Persson är 

att betrakta som en förutsättning för ren och skär överlevnad där det handlar om förmågan att 

kunna tillgodogöra sig och lära av erfarenheter. Genom detta hävdar Persson vidare att alla 

människor, i någon form av utsträckning, kan lära sig av erfarenhet och därmed åtminstone 

delvis kan anpassa sig till nya förhållanden (ibid.). Vad han sedan nämner är att ”Vad 
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särbegåvningsforskning beträffar är det av särskilt intresse att fokusera på dem som gör detta 

exceptionellt väl, samt att söka förklaringar till hur detta exceptionella beteende uppstår och på 

vilket sätt det skiljer sig från normalbeteendet.” (Persson, 1997. s.21). Begreppet begåvning 

räcker alltså inte för att kunna täcka den kategorin människor som är särskilt begåvade, därav 

begreppet särbegåvning. Skolverket använder sig av begreppet särskilt begåvad i sina 

stödmaterial, men där innefattas även högpresterande elever vilken denna studie inte berör 

(Skolverket, 2018a, 2018c).  Än idag cirkulerar det myter om begåvningens art och ursprung. 

Det som diskuteras är främst relationen mellan arv och miljö samt begåvning generellt kontra 

begåvning inom ett specifikt ämne (Pettersson, 2011). Mayer (2005) beskriver begåvning som 

en blandning av naturlig begåvning och livserfarenhet, vilket i sin tur betyder att begåvning kan 

vara både medfödd och lärd. Winner (1999) uttrycker att det finns många myter kring 

särbegåvade barn och en sådan är att särbegåvade barn behärskar ”hela registret”, det vill säga 

utmärker sig i alla livssituationer och miljöer. Detta anser hon inte stämma, då en elev kan vara 

särbegåvad inom ett ämne och samtidigt ha inlärningssvårigheter i ett annat. Miljön, fortsätter 

hon beskriva, kan ha ett starkt inflytande på ett särbegåvat barn, till exempel att barnet ges 

uppmuntran och stimulans inom det område barnet uppvisar fallenhet. Men för att ett barn ska 

kunna bli just särbegåvat krävs att det hos barnet redan tidigare finns en särskild begåvning 

(ibid). Enligt Mensa, en ideell förening för människor med hög intelligenskvot, eller IQ, kan 

särbegåvning definieras på olika sätt och enligt Mensas GCP, Gifted Children Program, 

innefattar särbegåvning 5% av Sveriges befolkning och dessa människor är de med högst IQ 

(Mensa, 2019). Det antas ofta att särbegåvade elever är mer effektiva än andra när det kommer 

till att bearbeta information. Bland annat talas det om att de som är särbegåvade har större 

arbetsminneskapacitet, längre lagringstider samt att informationslagringen är mer elaborerad, 

det vill säga mer bearbetad. Detta har forskare studerat och avfärdat. Vidare talas det mycket 

om motivationens roll i samband med särbegåvning, men inte heller detta har kunnat styrkas i 

dagens forskning (Ziegler, 2010).  

Särbegåvning inbegriper nästan alltid ett högt IQ men ett IQ-test mäter endast en snäv 

uppsättning av våra mänskliga förmågor, främst fallenheten för siffror och språk. Det finns idag 

få bevis för att särbegåvning inom ickeakademiska områden, såsom sport eller konst, kräver ett 

exceptionellt IQ (Winner, 1999). Ziegler (2010) förklarar att det finns flera allvarliga 

meningsskiljaktigheter inom begåvningsforskningen som försvårar kommunikationen dem 

sinsemellan. Det första han nämner är problematiken med att det inte finns något gemensamt 

begrepp för alla länder, utan varje land har sitt eget begrepp av definitionen särbegåvning. Det 

andra han tar upp är frågan om hur många särbegåvade människor det egentligen finns. Även 

här skiljs gränsen åt om vart särbegåvning egentligen går, samt hur många procent av alla 

människor som egentligen är särbegåvade. Olika forskare har olika svar på den frågan och det 

finns ett spann mellan 1% till upp emot 20% sett över hela världens befolkning (Ziegler, 2010). 

Persson (1997) menar att 2 % av befolkningen har en intelligenskvot som överstiger 131, i 

förhållande de 0.4% vilka har någon form av utvecklingsstörning och en intelligenskvot under 

70.  

Ziegler (2010) menar att människor under lång tid ofta stött på övertygelser om att begåvning 

tillhör en människas egenskaper och att man på så vis äger dem. Det är först på senare tid som 

forskare börjat angripa andra infallsvinklar. Han trycker även på faktumet att det inom 

forskning helt saknas empirisk grund för att kunna likställa särbegåvning med hög uppmätt 

intelligens. Det intelligenstest gör är främst att identifiera elever med akademisk 

prestationsförmåga. Exempel på särbegåvning där IQ-test inte visat någon särbegåvning är i de 

fall en sexåring ger en violinkonsert, en nioåring kan differential- och integralräkna eller då en 

sjuåring slår vuxna föreningsmedlemmar i schack (ibid). 
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Ziegler (2010) beskriver att det finns en rad olika uppfattningar om hur man kan identifiera och 

definiera särbegåvning. Bland annat nämner han psykometrisk definition, vilket betyder att 

särbegåvning föreligger när någon fått ett utomordentligt gott resultat på ett psykologiskt test, 

då gärna kreativitet- samt intelligenstest. Nästa är definition baserad på utförda uppgifter, 

performans, som innefattar särbegåvning som visat sig i utomordentliga prestationer. 

Ytterligare en är etiketteringsdefinition där särbegåvning tillskrivs av omgivningen, så kallad 

social etikettering. I vissa fall kan det även vara en konstkritiker eller ämnesexperter som sätter 

etiketten. Slutligen nämns specifik talangdefinition där det menas att en enda specifik kapacitet 

räcker för att klassas som särbegåvad. Ofta sker detta inom exempelvis musik eller sport.  Faran 

med att använda sig av just sådana definitioner, menar Ziegler, är att det i det enskilda fallet 

kan leda till väldigt många olika omdömen. En sådan fara skulle exempelvis kunna vara lärare 

och föräldrars olika syn på det enskilda barnets förmågor. Ziegler belyser problematiken i att 

det i många fall är så att inte ens hälften av otroligt intelligenta elever lyckas uppvisa sådana 

prestationer att det motsvarar deras egentliga intelligens (ibid.).  

2.2 Identifiering av särbegåvade elever  

Ziegler (2010) har identifierat en viss problematik vid identifiering av särbegåvning och varnar 

för att våra personliga och ibland omedvetna fördomar spelar in när vi bedömer människor. Han 

belyser att människor till exempel ofta tillskriver långa, smala personer med symmetriska 

ansikten som mer begåvade än andra. Även könsrelaterade fördomar spelar stor roll i vår 

bedömning. Detta har bland annat visat sig i forskning där man låtit barn rita en intelligent 

person. I nästan alla fall ritade barnen män. Även lärare har fördomar kring särbegåvning och 

många har visat sig dra paralleller mellan särbegåvning och egenskaper som logiskt tänkande, 

vetgirighet samt hög måluppfyllelse. Inget av föregående, menar Ziegler, kan dock per 

automatik kopplas ihop med just särbegåvning. Winner (1999) beskriver att särbegåvade barn 

ofta är särbegåvade i de ämnen de själva finner intressanta och i många fall kan detta uppdagas 

redan under de första levnadsåren. Hon uttrycker att viljan att lära kommer inifrån och att denna 

typ av inre motivation uppträder, där det hos barnet finns en stor medfödd förmåga inom ett 

eller flera områden. Särbegåvade elever, menar hon, kan vara särbegåvade inom i ett ämne, men 

samtidigt ha svårigheter att nå kunskapskraven i andra ämnen. De kan också vara särbegåvade 

och ha svårigheter i samma ämne. Vidare talar hon om vikten av att barn får rätt stöd och 

uppmuntran hemifrån för att kunna uppmuntras till viljan att lära.  

Enligt Mensa (2019) är begreppet särbegåvning idag inte ett vida känt fenomen och det 

förekommer många feldiagnosticeringar i skolorna. Vad som är viktigt att veta är att 

särbegåvning inte är någon diagnos. Inte heller har särbegåvade barn psykiska diagnoser i högre 

grad än andra barn.  Däremot förekommer diagnoser hos särbegåvade barn. Även om en 

särbegåvning ibland kan dölja en diagnos så kan det även vara tvärt om. Utöver detta kan bristen 

av stimulans leda till miljöproblem runtom eleven. I de fall en särbegåvad elev är 

understimulerad listar Mensa en rad tecken på vad man som lärare kan se i klassrummet. Dessa 

är; undermåttliga prestationer baserat på dålig motivation i jämförelse med mycket goda 

prestationer vid god motivation, försök till att slippa medverka i nya aktiviteter där eleven inte 

känner sig bekväm eller kunnig, ett obehag av att vara med i en grupp, vilket kan visa sig i 

tillbakadragenhet och osäkerhet samt en motvilja inför prov.  
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Silverman (2013) menar att det barn som vid tidig ålder fått erfara att det inte duger som det är 

riskerar att bli ett mycket argt och ledset barn. Vad som är viktigt att veta är att det finns 

särbegåvade elever som döljer sin begåvning för att bli socialt accepterad och på så vis slippa 

ensamhet. I de fall särbegåvning föreligger och eleven har en oförstående omgivning kan 

dennes uttryck misstolkas för hyperaktivitet eller uppmärksamhetssvårighet, 

uppförandestörningar och svårigheter i det sociala samspelet (Webb et al., 2005). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM (2019), uppger att uttrycket att vara ”dubbelt 

särskild” används för att beskriva de elever som har en funktionsnedsättning samtidigt som de 

är särbegåvade. Vidare menar de att dessa elever är svåra att upptäcka. De uttrycker att elever 

ofta kan använda sin särbegåvning för att kompensera en funktionsnedsättning, vilket gör att 

eleven döljer sitt behov av stöd. Att kompensera, menar SPSM dock, tar mycket kraft av eleven 

vilket på sikt ofta leder till psykisk ohälsa eller utmattning. SPSM anser även att det kan vara 

svårt att upptäcka en särbegåvad elev i de fall eleven även har en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, detta eftersom deras förmågor ofta mognar ännu mer ojämnt än hos andra 

barn. SPSM fortsätter att uttrycka att en sådan elevs omogna sidor ofta drar till sig 

omgivningens uppmärksamhet, vilket gör att det blir än svårare att upptäcka elevens begåvning. 

En elev kan även vara ojämn i sin begåvning. Exempelvis kan eleven ha stor kapacitet vad 

gäller logiskt tänkande, samtidigt som hen har ett lägre arbetsminne än sina jämnåriga 

klasskamrater. Mellroth (2018b) beskriver de områden eller domäner där särbegåvade elever 

kan visa hög prestation. Dessa är; kreativt tänkande, allmänintellektuell förmåga, specifik 

akademisk begåvning, ledarskapsförmåga, psykomotorisk förmåga det vill säga en snabb 

motorisk och mental funktion samt förmåga inom musik och konst.  

Mensa (2019) påpekar att särbegåvade barn som inte får de speciella förutsättningar de behöver 

för att kunna blomma ut som harmoniska och intelligenta individer, istället riskerar att hamna 

utanför, både socialt och kunskapsmässigt. Vidare menar de att en särbegåvad elev som är 

understimulerad kan underprestera i skolan och ha dålig studieteknik, vilket kan bli ett problem 

för eleven längre fram när det kommer till högre studier. En understimulerad, särbegåvad elev, 

kan även uppvisa tecken på självvald isolering, försämrad självkänsla, ett utåtagerande 

beteende samt depression. Endast 15% av de människor som är särbegåvade lyckas dessutom 

med att uppnå brukliga psykologiska gränsvärden som idag finns fastställda för just 

särbegåvning. Mensa uttrycker sig vidare att när det kommer till särbegåvade barn inom skolan 

kan de ofta i jämförelse med jämnåriga ha en större förmåga till att kunna ta åt sig nya 

kunskaper, komma ihåg kunskaper samt snabbt bearbeta ny information. De kan vara negativa 

till skolan eftersom dessa elever i många fall är uttråkade och sällan ges den stimulans de 

behöver. Detta kan även resultera i rastlöshet, aggressivitet, dagdrömmeri eller avståndstagande 

från skolan.  

Mensa (2019) menar att somliga särbegåvade elever visar på en stor koncentrationsförmåga 

inom självvalda aktiviteter. Vissa har visat sig öppna för andra typer av inlärning och många är 

duktiga på att prata men inte på att skriva. Särbegåvade elever kan även ha dåliga relationer till 

lärare och klasskamrater och de ter sig gärna till äldre människor. I vissa fall kan eleverna vara 

extremt vetgiriga, vilket kan uppfattas som provocerande av omgivningen. De kan även ha en 

stor benägenhet att se lösningar som ingen annan ser, samt att de ofta vill förstå orsak- och 

verkan. Ibland kan särbegåvade elever vara så pass uppslukade av sina egna tankar att någon 

fysiskt måste röra vid dem för att kunna få kontakt. Vidare beskriver Mensa att dessa elever 

kan ha en hög utvecklad känsla för rättvisa, vilket ofta resulterar i att en sådan elev ofta vill gå 

till botten med allt. Detta kan i sin tur ge problem i förhållandet till kamrater. Slutligen nämns 
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att den särbegåvade eleven i många fall har svårt att arbeta i ämnen som av eleven själv upplevs 

som alldeles för lätta. Persson (2015) uttrycker att en särbegåvad elev är den elev som vid 

upprepade tillfällen förvånar oss med sin osedvanliga förmåga, både i och utanför skolan. Av 

alla de elever som går i svensk skola kräver 15-20% mer stimulans än normaleleven. 

Uppskattningsvis står 5% för de särbegåvade (Persson, 2015). Statistiskt sett innebär detta 1-2 

elever per grundskoleklass (Mellroth, 2018b).  

Persson (2015) menar att det ibland kan vara svårt att skilja på en högpresterande elev och en 

särbegåvad elev. En tydlig liknelse, menar Persson, är att en fotbollsspelare på elitnivå kan 

benämnas som högpresterande, medan Zlatan Ibrahimovic, som är världskänd för sina 

bolltalanger, är särbegåvad. Ett ytterligare exempel är alla de vetenskapsmän som är 

framgångsrika forskare. Dessa klassas som intellektuellt högpresterande, medan Albert 

Einstein, som utifrån sina upptäckter förändrade världen, klassas som särbegåvad. Det är vanligt 

att lärare pekar ut högpresterande elever som lär sig snabbt och gör bra ifrån sig, när de ombeds 

identifiera en särbegåvad elev (Persson, 1998). Särbegåvade elever och högpresterande elever 

är inte per automatik samma sak. Många av de som är särbegåvade utmärker sig inte 

prestationsmässigt. Om man enbart skulle leta efter höga prestationer i sin omgivning är det få 

särbegåvade personer som skulle uppmärksammas (Silverman, 2013). En skillnad som kan ses 

mellan en högpresterande och en särbegåvad elev är hur de uppfattas av omgivningen och hur 

de beter sig i den (Persson, 2015).  För att på ett enkelt vis kunna beskriva skillnaden mellan en 

högpresterande och särbegåvad elev visas här den tabell som Kokot (1999) ursprungligen 

skapat och som ofta återfinns i olika artiklar som rör särbegåvning (Statens Kommun och 

Landsting [SKL], 2016; Skolverket, 2019a; Mensa, 2019).  

Tabell 1. Tabellen jämför karakteristika mellan särbegåvade och högpresterande elever.  

Särbegåvade elever Högpresterande elever 

Ställer frågorna Vet svaret 

Är nyfikna Är intresserade 

Har oväntade och nästan tokiga idéer Har bra idéer 

Sysselsätter sig ofta med annat men klarar sig 

ändå 

Arbetar hårt 

Diskuterar frågor i detalj och utvecklar Besvarar frågor 

Visar ofta starka åsikter och synpunkter Lyssnar med intresse 

Vet oftast redan Lär sig snabbt 

Föredrar att omge sig av vuxna Har många jämnåriga kamrater 

Skapar nytt Kopierar 

Tycker om att lära Tycker om skolan 

Bearbetar information Tar emot information 

Tänker komplext Tänker steg för steg 

Är mycket självkritisk Är nöjd med sin inlärning 

Tänker abstrakt Förstår idéer 

Drar slutsatser av sin förståelse  Förstår begreppen 

Är intensiv Är mottaglig 

Uppfinnare Tekniker 

Goda och insiktsfulla gissningar Gott minne 

Är observanta Är på alerten 

Är långt bortom de högpresterande  
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En högpresterande elev klarar oftast av en fattig pedagogisk miljö, det vill säga en avsaknad av 

utmanande arbetsuppgifter och är ofta nöjd över sina prestationer i skolan. En högpresterande 

elev är ofta intresserad på lektionerna och tycker om att svara på ställda frågor. Utöver detta 

trivs ofta de högpresterande eleverna både i skolan och med klasskamrater. En särbegåvad elev, 

däremot, drar sig ofta mot vuxet sällskap och har större tendenser att bli deprimerad på grund 

av att eleven kan älska att lära, men inte sin skolsituation (Persson, 2015). Utöver detta, menar 

Persson vidare, att en särbegåvad elev ofta är perfektionist och gillar att skapa och vara kreativ. 

Dessutom ställer en sådan elev ofta egna frågor och är i stort behov av att få se logiken i det 

stora hela. I skolverkets stödmaterial, Att arbeta med särskilt begåvade elever (Skolverket, 

2018a), kan i vissa fall särbegåvade elever underprestera av anledningar som att de exempelvis 

vill passa in socialt eller för att de är helt enkelt är uttråkade.  

För att kunna urskilja en särbegåvning används idag i första hand checklistor som med hjälp av 

iakttagelser från föräldrar och lärare anger om det finns indikatorer för att särbegåvning 

föreligger (Ziegler, 2010). Exempel på dessa indikatorer är att barnet är bra på att dra slutsatser, 

lär sig snabbt, har ett mycket stort ordförråd samt kan vara uppmärksamt långa stunder då barnet 

är intresserat. För yngre barn kan särbegåvning te sig genom att barnet är medveten och 

uppmärksam, kan tänka och resonera abstrakt samt har en hög aktivitetsnivå. I vissa fall har 

barnet ett klart mindre sömnbehov än normalt. Andra kännetecken kan vara en nyfikenhet och 

omåttlig lust att lära sig nya saker och förstå sin omvärld snabbt, ofta vara känslosam och ha 

svårt att ta till sig kritik, visa drag av att vara perfektionist samt ha intresse för intellektuella 

utmaningar såsom tal, pussel och labyrinter (Ziegler, 2010; Mensa, 2019). Alla särbegåvade 

barn har dock inte alla dessa drag, men i många fall stämmer flera av påståendena. Ziegler 

(2010) fortsätter att tala om nackdelar med checklistor och menar att det är lätt att både lärare 

och föräldrar har svårt att frigöra sig från det spektra de studerat barnet i. Lärare har fördel av 

att kunna jämföra den enskilda elevens prestationer mot andra elevers, men speciellt för 

föräldrar kan detta vara svårare. Fördelen med checklistor, menar Ziegler, är att det är 

ekonomiskt gynnsamt eftersom det endast tar ett par minuter att bearbeta dem. Han menar dock 

att enbart användning av checklistor inte är tillräckligt för att kunna identifiera särbegåvning. 

Mensa (2019) menar att det i vissa fall går att testa om en elev är särbegåvad, vilket då ofta görs 

via en skolpsykolog. Det är dock oklart hur nödvändigt detta egentligen är eftersom sådana 

tester ofta handlar om uppmätta siffror. Mensa menar att särbegåvning snarare handlar om 

intressen och upplevelser, vilka inte kan mätas. Mattsson (2013) spinner vidare på detta och 

menar att flera forskare rekommenderar att särbegåvning måste identifieras med hjälp av flera 

olika kriterier och inte enbart av de två dominerande kriterierna som används idag, det vill säga 

prestation och intelligens. Idag nyttjas endast få metoder för att ta reda på om en elev är 

särbegåvad eller ej och i många fall används endast IQ test alternativt att elevens prestationsnivå 

noteras (Ziegler,  2010).  

2.3 Stöd för särbegåvade elever i undervisningen 

Idag genomsyrar den sociokulturella teorin undervisningen i svenska grundskolor. Det forskare 

inom detta spektrum undersöker är hur samspelet mellan individuella, sociala och kulturella 

förhållanden kan kasta ett ljus över utveckling och inlärning hos människor (Manger, Lillejord, 

Nordahl & Helland, 2013). En grundläggande insikt för denna teori är att vi människor lär 

tillsammans med andra, för att i nästa steg kunna lära på egen hand, så att vi sedan åter kan lära 

i gemenskap (Manger et.al, 2013). Den forskare som starkast förknippas med denna teori är 
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Vygotskij, vilken även myntat begreppet ”Zone of Proximal Development”, på svenska kallat 

den proximala utvecklingszonen, vilken är central för den sociokulturella teorin. Det Vygotskij 

hävdade var att utveckling sker två gånger, först på ett socialt plan genom yttre aktiviteter och 

sedan på ett individuellt plan inombords. Vi lär i samspel med andra (Vygotsky, 1978). 

Mensa (2019) trycker på vikten av att lärare i ett tidigt skede identifierar de elever som är 

särbegåvade. Först när detta är gjort kan rätt stödåtgärder sättas in. Skolverket (2017) menar att 

undervisningen ska utgå från ett prövande förhållningssätt och att undervisningen ska anpassas 

för att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga. 

Zigler (2010) och SPSM (2019) menar att det idag finns två stödmetoder som används mest 

frekvent inom skolan. Den första är accelerering, vilket betyder att studiegången påskyndas. De 

vanligaste accelerationsåtgärder som idag används är att låta eleven börja skolan tidigare, låta 

eleven hoppa över årskurser och att ge eleven möjlighet att under en viss tid delta i 

ämnesundervisning i en högre årskurs. Ytterligare alternativ är att ge eleven en individanpassad 

kurs där eleven själv bestämmer studietakten, korta ner och beskära läroplanen, ge eleven 

sommarkurser där eleven ges möjlighet att studera ett helt årskursprogram samt att ge eleven 

möjlighet att läsa in vissa år i högre takt, exempelvis gymnasiet. Vad som även nämns är att en 

särbegåvad elev dock inte bör lämnas ensam med läromedlet. Ziegler (2010) menar att 

vetenskapliga studier visar att acceleration är de mest effektiva stödåtgärderna.  

Den andra stödmetoden som ofta används är enrichment, eller berikning, vilket betyder att 

åtgärder sätts in inom den reguljära studieplanen, till exempel tilläggsarrangemang av olika 

slag. Exempel på sådana är att låta eleven lägga till kurser, att se till så att eleven under en tid 

får delta i undervisning i en högre årskurs, att låta eleven gå på evenemang utanför kursplanen 

samt exkursioner, att låta eleven ingå i speciella arbetsgrupper med tematiska huvudinriktningar 

samt att ge eleven privatundervisning utöver skolundervisningen. Som lärare bör man även 

uppmuntra eleven att studera saker som faller utanför läroplanen eller överskrider flera ämnen. 

Empiriska studier, menar Ziegler, visar att enrichment-åtgärder har en stödverkan, men det 

räknas inte som stöd eftersom en elev med särbegåvning är särbegåvad hela tiden och då är 

tillfälliga stödinsatser inte optimalt.  

Utöver dessa två metoder menar Ziegler (2010) att det även används gruppindelningar efter 

presentation, så kallat ”pull-out-program” där eleven periodvis lämnar klassrummet och får 

specialstrukturerad undervisning. Exempel på sådana grupper är elever som delats in utifrån 

prestation, elever som periodvis grupperats externt utifrån prestation i enskilda ämnen samt 

permanent deltagande i en prestationshomogen inlärningsgrupp, till exempel speciella klasser 

och skolor för särbegåvade. Mensa (2019) anser det vara mycket givande för särbegåvade elever 

att få träffa andra särbegåvade, både i undervisningssituationer och socialt. Vidare betonar 

Ziegler (2010) vikten av att skolan på ett pedagogiskt sätt minskar risken för examensångest 

som oftare infinner sig i klasser med enbart särbegåvade elever. Mensa (2019) nämner även 

vikten av mentorskap, där i de fall klasslärarens kunskaper inte räcker till bör andra vuxna 

rekryteras, vilka kan hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Istället för att fokusera på de 

särbegåvade elevernas prestationer bör man inom skolan, fokusera på eleven som helhet, bland 

annat elevens utveckling och lärande (Porter, 2005; Silverman, 2013). 
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Mellroth (2014) menar att elever med särskild begåvning inte gillar övningar av repeterande 

karaktär och mängdträning. Undervisningen som idag sker generellt i svenska skolor, menar 

hon, uppfattas som mindre utmanande och stimulerande för särbegåvade elever och möter i 

stort inte deras behov av stöd. Mellroth menar vidare att det sällan erbjuds segregerade 

lösningar inom skolan för särbegåvade elever. Istället är de vanligaste typerna av anpassning 

individualiserat stöd, acceleration och berikning. Även rådgivande samtal förekommer. I 

svenska skolor finns ståndpunkten att inte definiera elever utifrån förmågor eller 

funktionsnedsättningar, utan istället fokuseras det på att arbeta inkluderande i undervisningen. 

Detta menar Mellroth (2014) kan göra det svårt för den svenska skolan att tillgodose elevers 

behov. Hon menar även att många lärare saknar kunskap om hur man kan tillgodose behoven. 

Först år 2013 började skolinspektionen utvärdera hur skolorna arbetar för att stimulera alla 

elever. År 2018 granskades 23 gymnasieskolor med naturvenskapligt program. Resultatet som 

presenterades visade att högpresterande elever ofta saknar anpassade utmaningar, speciellt 

inom matematiken, där hela 40% av de granskade matematiklektionerna saknade anpassade 

utmaningar (Skolinspektionen, 2018). Vidare framkom att högpresterande elever inte ges 

tillräckligt med tydliga instruktioner och återkoppling. Det visade sig även att många av de 

särbegåvade eleverna uttryckte en prestationsrelaterad stress samt att samverkan kring dem 

sällan prioriteras.  

I lärarutbildningar idag undervisas väldigt lite om just särbegåvning, vilket skulle kunna vara 

en anledning till att begreppet inte är så bekant för alla undervisande lärare (Mattsson, 2013). I 

SKL:s (2016) handlingsplan nämns att det framkom från samtliga kommuner att de önskade 

öka sin kompetens gällande särskilt begåvade elever. Mellroth (2018a) menar att det idag 

saknas forskning som utforskar lärarperspektivet kring undervisning av högkvalitativa elever. 

Vidare beskriver hon att det är desto vanligare att det forskas utifrån elevperspektivet när det 

kommer till särbegåvning och att resultaten av dessa studier ofta kommer fram till slutsatsen att 

lärare behöver mer professionell utveckling eftersom de överlag sällan lyckas ge särbegåvade 

elever det stöd de har rätt till. Vidare uttrycker Mellroth att tidigare forskning inte stödjer lärare 

i hur man implementerar rätt stöd i sin undervisning. I sin doktorsavhandling har Mellroth 

studerat lärares perspektiv på pedagogiska möjligheter som möjliggör ytterligare inlärning för 

matematiskt välutbildade elever. Resultatet av studien visade att utvecklade verktyg, 

exempelvis kartläggning av elevernas individuella inlärningsbehov, kan hjälpa lärare att hitta 

lämpliga uppgifter. Resultatet visade även att lärare är positiva till att forma det stöd 

matematiskt välutbildade elever behöver, men att de upplevde sig ha färre rättigheter än 

skyldigheter att göra så. Mellroth menar vidare att bristen på kunskap hos lärare om 

särbegåvning kan vara orsaken till att denna elevgrupp har problematiska situationer i skolan, 

som i sin tur kan leda till negativa konsekvenser för elevernas hälsa och välbefinnande. Hon 

uttrycker även att bristen på kunskap hos lärare kan leda till försämrade skolresultat och lärande 

för eleverna. Detta instämmer Fischbein och Folkander (2000) i, vilka menar att det finns 

indikationer som pekar på att särbegåvade barn med goda studieförutsättningar riskerar att bli 

så pass omotiverade att de börjar underprestera för att senare inte klara sin utbildning.  

Stålnacke (2007) har i sin studie studerat särbegåvade ungdomars välbefinnande och 

upplevelser i skolan. Gemensamt för alla ungdomar hon intervjuade var att alla ansåg att deras 

skolgång fungerat dåligt. Endast en elev av nio hade fått en anpassad undervisning medan de 

övriga antingen blivit erbjudna lösningar som ej upplevdes som tillfredsställande eller haft 

lärare som inte uppmärksammat eleverna som särbegåvade. Många av de intervjuade eleverna 

såg skolan som ett slöseri med tid. Lindkvist (2007) beskriver i sin uppsats om skolsituationen 



10 

 

för fyra särbegåvade elever i åldrarna 9-12 år. Hennes studie visade att två av eleverna fick god 

anpassning från skolan och dessa elever uppgav att de trivdes med uppgifter, kamrater och 

lärare. De andra två eleverna uppgav att de inte trivdes inom skolan och de hade även utvecklat 

ett problemskapande beteende, vilket lett till barn-och ungdomspsykiatriska utredningar och 

åtgärdsprogram. Elevernas självuppfattning verkade höra ihop med det bemötande de fått från 

skolan. Studiens slutsats visar på att det är möjligt för lärare att anpassa undervisningen på ett 

tillfredsställande sätt som gynnar eleven, men även att mer kunskap hos lärare om särbegåvade 

elever vore önskvärt. Almer (2013) fick vid en intervju av forskaren Roland S Persson svaret 

att många tror att särbegåvade elever kan uppfatta saker snabbt så de klarar sig, men detta 

stämmer inte utan även dessa elever behöver stöd. I en studie där Persson studerade särbegåvade 

elever som nu blivit vuxna uppgav nio av tio att de haft en jobbig tid i skolan och många av 

dem uttryckte att de övervägt att ta sitt liv. Avslutningsvis tryckte han, i intervjun, på det faktum 

att alla kommuner borde ha en expert som lärare kunde vända sig till. 

2.4 Särbegåvning inom ämnet matematik 

Grundskolans undervisning i ämnet matematik ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

begreppsförmåga, procedurförmåga, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga samt 

kommunikationsförmåga (Skolverket, 2018b). Bara för att en elev når högsta betyget i ämnet 

matematik betyder inte detta per automatik att eleven är särbegåvad (Skolverket, 2018a).  Inte 

heller behöver det betyda att läraren lyckats fullt ut i sin undervisning (Pettersson, 2011). Lärare 

som arbetat länge med elever, vilka är särbegåvade i ämnet matematik, har lärt sig känna igen 

utmärkande matematiska förmågor hos eleverna. Ändå har de svårt att formulera vad det är de 

ser hos sina elever. Forskning visar att matematisk kreativitet är det mest utmärkande 

karaktärsdraget hos särbegåvade elever (Mattsson, 2013). Detta syns även i internationell 

forskning. Även om det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan särbegåvning och matematisk 

kreativitet så förknippas ändå denna kreativitet med den högsta nivån av matematiska förmågor 

(Leikin, Berman och Koichu, 2009). Elever uppvisar matematisk kreativitet genom att de på 

egen hand upptäcker och skapar något, för dem, nytt i ämnet matematik. Ett exempel på detta 

kan vara där en elev lyckas finna lösningar på uppgiftstyper de aldrig tidigare stött på samt där 

de lyckas se matematiska samband de inte sett tidigare (ibid.). 

Forskare har genom tiderna gärna velat rationalisera och förenkla förståelsen av hur människors 

olika kompetenser kan mätas och förklaras (Pettersson och Wistedt, 2013). Kruse (1910/2010), 

återgett i Pettersson och Wistedt (2013), menar att om eleverna ska kunna utvecklas i matematik 

så måste de olika förmågorna utvecklas och tillvaratas. Vidare menar de att lärarens roll är att 

söka reda på elevernas olika förmågor i den mån det är möjligt, för att kunna ge dem betingelser 

för deras utveckling. De förmågor som hänvisas till är hämtade från Krutetskii som menar att 

problemlösning står i centrum för all matematisk verksamhet. Krutetskii (1976), återgiven i 

Pettersson och Wistedt (2013), menar att den matematiska förmågan är strukturerad i följande 

åtta förmågor:  

1. Förmåga att formalisera matematiskt material. 

2. Förmåga att generalisera matematiskt material. 

3. Förmåga att operera med siffor och andra symboler. 

4. Förmåga till sekventiellt och logiskt resonerande. 

5. Förmåga att förkorta resonemang, klart och enkelt i slutsatser.  

6. Förmåga till flexibilitet och reversibilitet, skifta tankemodeller och vända tankegångar.  
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7. Förmåga att minnas matematisk information som gör det möjligt att använda 

erfarenheter i nya problemlösningssituationer. 

8. Generell fallenhet och intresse för matematik i en lust att söka matematiska aspekter av 

omvärlden.  

Bara för att en elev är särbegåvad betyder inte det att denne per automatik har samma 

matematiska förmågor som alla andra särbegåvade elever. Förmågorna varierar från individ till 

individ (Skolverket, 2018c). Gemensamt har de däremot att de har en förmåga att korta ner sin 

tankeprocess, vilket låter dem se lösningen på matematiska problem snabbare än en 

normalbegåvad elev. Detta bidrar i sin tur till att särbegåvade elever sällan skriver ner sina 

tankegångar, utan ofta redovisar enbart svar. Det är dock av stor vikt att lärare hjälper 

särbegåvade elever att utveckla sin kommunikativa förmåga inom matematiken, för att i 

fortsättningen kunna utvecklas matematiskt. Lärare till särbegåvade elever har alltid som 

uppgift att kontinuerligt ge eleverna den stimulans de behöver och det är av stor vikt att hela 

tiden ge eleverna nytt bränsle som utmanar dem och låter dem arbeta kreativt. Att enbart ge 

eleverna extrablad ur en pärm är inte tillräckligt. Skolverket uppmanar lärare till att vara en 

matematisk förebild för sina elever genom att visa en nyfikenhet för ämnet samt ha i åtanke att 

miljön runt om eleverna är av stor vikt för om de ska kunna blomma ut eller ej (ibid.). Vidare 

trycker Skolverket (2018c) på vikten av att låta särbegåvade elever träffa andra likasinnade. 

Detta för att de visat sig kunna agera som en kreativ kraft åt varandra, vilket minskar risken för 

att eleverna ska känna sig missförstådda eller ensamma.  

TIMSS, det vill säga Trends in International Mathematics and Science Study, är en 

internationellt jämförande studie som syftar till att undersöka elevers kunskaper i och attityder 

till matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. Sverige var med första gången år 2007 

och resultaten då konstaterade att Sverige låg över genomsnittet för alla EU/OECD-länder i hur 

stor del av undervisningen som ägnas åt och styrs av läroböcker (TIMSS, 2007). År 2011 var 

andra gången Sverige deltog i studien för årskurs 4 och där låg svensk matematikundervisning 

fortfarande kvar över medel, gällande användandet av läroböcker som basmaterial (TIMSS, 

2011).  De nyaste rapporterna visar att både låg- och högpresterande elever i årskurs 4 har 

förbättrat sina resultat i matematik, samtidigt som elever som presterat i närheten av eller under 

elementär nivå, har minskat. Något som även framgick i studien är att elevernas 

socioekonomiska bakgrund spelar in i lärandet (TIMSS, 2015).  De elever som hade större 

hemresurser för lärande, exempelvis engagerade föräldrar, presterade högre än de som hade 

mindre hjälp från hemmet. Sett till lärares perspektiv visade studien att lärare har gott 

självförtroende att undervisa i ämnet matematik, men att de önskar mer tid till att förbereda sina 

lektioner. Över 70% av lärarna till elever i årskurs 4 uppgav att de önskade mer tid för att kunna 

hjälpa enskilda elever (TIMSS, 2015). Pettersson (2008) har i sin studie belyst hur särbegåvade 

elever oftast arbetar i samma matematikbok som den övriga klassen och att detta inte ger de 

särbegåvade eleverna det stöd och den stimulans de behöver för att kunna utveckla sina 

matematiska färdigheter. I hennes studie framkom det även att det saknas resurser inom 

skolorna och speciallärare tenderar att enbart fokusera på de elever som uppvisar 

matematiksvårigheter.  

2.5 Förankring i skollag och rådande styrdokument 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det skrivet att utbildningen ska främja alla elevers lärande och 

utveckling samt uppmuntra till en livslång lust att lära. Vidare står det att hänsyn ska tas till alla 
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elevers olika behov. Utbildningen ska sträva mot att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utöver detta ska utbildningen syfta till att, i 

samarbete med hemmen, främja elevers allsidiga utveckling till kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. Alla elevers utbildning inom skolväsendet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet de går skola, samt att i all utbildning och verksamhet där elever 

befinner sig ska elevers bästa vara utgångspunkten. Utbildningen ska utformas så att eleverna 

ges den kunskap och de värden som behövs för att utveckla sina förmågor att tillägna sig dessa, 

samt att den ska kunna bidra till elevernas egen personliga utveckling. Elever ska ges den 

stimulans och ledning de behöver i sitt lärande, utifrån sina egna förutsättningar, för att kunna 

utvecklas så långt det är möjligt. De elever som med lätthet uppnår kunskapskraven ska ges 

stimulans och ledning så att de har möjlighet att nå än längre i sin egen kunskapsutveckling 

(ibid.).  

Redan i det första kapitlet i Lgr 11 står det att skolan ska anpassa undervisningen efter varje 

enskild elevs förutsättning och behov. Den ska även främja alla elevers fortsatta 

kunskapsutveckling och lärande med utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, språk, 

bakgrund och kunskaper. Vidare står det att en likvärdig utbildning varken behöver utformas 

på samma sätt på alla skolor eller att skolans resurser behöver fördelas lika. Eftersom skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som riskerar att inte nå upp till de satta kunskapskraven så 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Fortsättningsvis nämns att skolan ska stimulera 

elevernas självförtroende, nyfikenhet och kreativitet samt ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl tillsammans med andra som självständigt (Skolverket, 2018a). 

Skolverket menar att rektor, vilken är den högst ansvarige pedagogiska ledaren i en skola, har 

det övergripande ansvaret för att se till så att verksamheten inriktas mot de nationella målen. 

Det är rektor som ska se till att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever ges aktivt 

lärarstöd, får tillgång till läromedel av god kvalitet samt ser till att eleven har tillgång till bland 

annat digitala verktyg och skolbibliotek. Utöver detta har rektor ansvar att se till så att 

undervisningen utformas för att ge eleverna det stöd, ledning och stimulans samt det särskilda 

stöd eller de extra anpassningar eleven behöver. Vidare står det att det är rektor som ansvarar 

över att personalen får rätt kompetensutveckling. I det centrala innehållet framkommer att 

undervisningen ska behandla enkla matematiska resonemang, för att reflektera samt undersöka 

olika sätt att lösa problem. Undervisningen ska även ta upp naturliga tal och dess egenskaper 

samt olika matematiska begrepp och uttrycksformer (ibid.). 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till 

sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna 

möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och 

samband (Skolverket, 2018b, s. 54). 
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3. Metod 

I första delen av detta avsnitt presenteras den fenomenografiska forskningsansatsen, vilken 

denna studie utgår från. Därefter följer en beskrivning av den kvalitativa intervjustudie som 

genomförts. Efter detta kommer urval av respondenter, en beskrivning av genomförandet av 

intervjuerna samt datainsamling. Slutligen behandlas bearbetning, tolkning, analys, reliabilitet, 

validitet samt forskningsetiska principer. Denna studie kategoriseras som empirisk eftersom de 

insamlade svaren baseras på respondenternas egna erfarenheter (Backman, Gardelli, Gardelli 

och Persson, 2011). 

3.1 Fenomenografisk forskningsansats 

Denna undersökning grundas på en fenomenografisk forskningsansats. Marton (1978), tolkad i 

Larsson (2011, s. 12), menar att forskningsansatsen kan beskrivas ur två perspektiv. 

Det första kallar Marton första ordningens perspektiv – det handlar om fakta – vad som 

kan observeras utifrån. Det andra är andra ordningens perspektiv – det handlar om hur 

någon upplever något – hur något ter sig för någon. (Larsson, 2011, s. 12) 

Denna studie utgår från den andra ordningens perspektiv, det vill säga vilken erfarenhet lärare 

själva har av särbegåvning. Patel och Davidson (2011) beskriver att fenomenografins fokus är 

att studera människans uppfattningar om omvärlden och av denna anledning har begreppet 

”uppfattning” en central roll då, det inom metoden är vanligt att forskaren använder sig av 

öppna, kvalitativa intervjuer, där intervjupersonerna beskriver sina egna uppfattningar av ett 

fenomen med egna ord. Därför bygger också studien på människors, i detta fall pedagogisk 

personal verksamma i svenska skolor, åsikter och uppfattningar kring begreppet särbegåvning.  

Patel och Davidson (2011) menar att det är i uppfattningen av ett fenomen som människan antas 

ge innehåll i relationen mellan omvärlden och sig själv och det är när vi människor uppfattar 

något som mening skapas. Slutligen uttrycker de att fenomenografin inte syftar till att finna 

teorier i form av slutgiltiga lagbundenheter. Detta eftersom människors uppfattningar tenderar 

att ändras. Utifrån detta lämpade sig den fenomenografiska forskningsansatsen för den här 

studien.  

Det förekommer olika vetenskapsteoretiska synsätt inom samhällsvetenskapen. Vissa forskare 

menar att det inom olika vetenskapsteorier används olika metoder, samtidigt som andra forskare 

säger att det varken finns, eller bör finnas, någon skarp gräns mellan vetenskapsteorier och de 

synsätt på metod som väljs (Larsen, 2018). Grønmo (2016), beskriven i Larsen (2018, s. 20-

21), pekar på att det är möjligt att ha ett pragmatiskt förhållningssätt till de metoder som väljs, 

helt och hållet utifrån vad som bedöms vara ändamålsenligt. Detta synsätt ligger till grund för 

metodvalet i denna studie, då det är enskilda lärares erfarenheter av begreppet särbegåvning 

som efterfrågas. 

3.2 Kvalitativ intervjustudie 

De två vanligaste sätten att kategorisera pedagogiska studier inom forskning, är genom 

kvantitativa och kvalitativa metoder (Stukát, 2011). Kortfattat kan det sammanfattas som att 

kvalitativa forskningsresultat beskrivs med ord och kvantitativa forskningsresultat beskrivs 
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med siffror (Eliasson, 2013). Kvantitativa forskningar blir i längden ofta mer breda och 

generella och de kvalitativa mer djupgående (Stukát, 2011). Eftersom syftet med studien var att 

ta reda på vilket stöd som särbegåvade elever och deras lärare erhåller samt behöver, användes 

en kvalitativ metod. Öppna kvalitativa intervjuer är den metod som ofta används när forskare 

vill låta informanten beskriva sin egen uppfattning av ett fenomen med egna ord (Stukát, 2011). 

Vid semi-strukturerade intervjuer är det, enligt Bryman (2014), vanligt förekommande att 

respondenterna själva kommer in på nästa fråga, utan att man som intervjuguide behöver ställa 

den. Till studien valdes därför semi-strukturerade intervjuer. Fördelen med denna typ av 

intervju är att det är möjligt att ställa följdfrågor som låter informanten utveckla sina svar 

(Stukát, 2011). På detta vis utnyttjas även samspelet mellan den som intervjuar och informanten 

vilket hjälper till att få fram så fyllig information som möjligt. När frågorna till intervjun 

utformades låg fokuset på att svaren skulle besvara frågeställningarna för studien, så som Stukát 

också förespråkar.  

3.2.1 Urval 

Populationen är den grupp som forskare vill yttra sig om (Eliasson, 2018). Eftersom 

populationen som studien berör, det vill säga undervisande lärare, är stor har en 

urvalsundersökning gjorts. Detta är enligt Hartman (2009) när forskaren undersöker en del av 

den stora populationen. För att få fram denna grupp som kallas för ”stickprov” användes en 

urvalsram (Eliasson, 2018). Vidare förklarar Eliasson vikten av att urvalsramen, exempelvis 

personer som arbetar med undervisning, är fullständig för att resultatet ska kunna sägas 

representera hela populationen. Enligt henne behöver även populationen en tydlig avgränsning 

och definition för att kunna ge ett tillförlitligt resultat. Stukát (2011) upplyser om att storleken 

på stickprovet i praktiken bestäms utifrån tidsåtgång och på vilket sätt datainsamlingen ska 

bearbetas. Då tidsperioden för denna studien var begränsad uppskattades ett antal av sju 

intervjupersoner att räcka.  Hartman (2004) skriver att när man söker en bestämd kunskap så 

väljer man att intervjua dem som kan ge just den kunskapen. I denna studie intervjuades lärare 

och en specialpedagog vars synpunkter och iakttagelser stod i centrum. Samtliga arbetade med 

undervisning. 

Urvalsprocess av respondenter  

För att komma i kontakt med intresserade respondenter användes i ett första skede ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket Hartman (2009) beskriver är när forskaren väljer de individer som 

finns tillgängliga eller inom räckhåll.  En förfrågan om att delta i studien skickades ut via mejl 

till alla de pedagoger jag hade adress till via min privata arbetsmejl. För att utöka 

respondenternas antal skickade jag även mejl till de skolor jag fann på internet som hade 

direktlänkar till respektive skolas lärar-mejladresser. Uppskattningsvis kontaktades över 100 

pedagoger, men enbart tre personer kom att höra av sig och därefter medverka i studien. 

Gemensamt för dessa tre personer var att de alla var lärare och verksamma på grundskolor i 

Norrbottens inland. 

Eftersom tre respondenter ansågs vara ett otillräckligt antal för studiens tillförlitlighet 

utökandes sökandet. Efter en internetsökning uppdagades profilerade grundskolor som arbetade 

mot elever med särbegåvning eller mot ämnet matematik. Samma mejl som tidigare skickades 

ut till de skolor som ansågs intressanta för studien. I de fall lärares adresser återfanns på 
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hemsidan kontaktades dessa direkt. I de fall skolor enbart hade adresser eller telefonnummer 

till skolans administration, kontaktades dessa via mejl.  

I några fall kontaktades administrationen per telefon, i syfte att administratören kunde 

vidarebefordra min information om studien till mellanstadielärare på respektive skola. Denna 

metod beskriver Stukát (2011) som ”snöbollsmetoden”. Fyra respondenter svarade positivt till 

deltagande i studien och det visade sig att alla skolor de var verksamma på var belägna i 

Sveriges två största kommuner, sett till befolkningsmängd.  

Gemensamt för alla respondenter är att samtliga är behöriga att undervisa matematik i årskurs 

4-6 och att de alla undervisat minst en särbegåvad elev var. Deltagarna fick i texten fingerade 

namn, i bokstavsordning A-G, för att avidentifiera dem men även för att underlätta för läsaren. 

En kort presentation av samtliga respondenterna ges nedan. Alla respondenter som tackat ja till 

att medverka i studien gjorde även detta, vilket resulterade i att bortfall i studien uteblev. 

Tabell 2: Information om respondenternas fiktiva namn, skolform, yrkesverksamma år samt 

antal särbegåvade elever de undervisat. 

Fiktivt namn Yrkestitel Skolform Yrkesverksamma 

år inom skolan 

Antal 

särbegåvade 

Anna Lärare Grundskola 

norra Sverige 

20  1st, tror sig 

missat fler. 

Beata Lärare Grundskola 

norra Sverige 

20 1st. 

Cecilia Lärare Grundskola 

norra Sverige 

15 3-4st, tror sig 

missat fler. 

Disa Lärare Grundskola 

södra Sverige 

med profilering 

mot ämnet 

matematik 

10 3-5st, tror sig 

missat fler. 

Elin Lärare Grundskola 

södra Sverige 

med profilering 

mot 

särbegåvning 

9 3st. 

Fanny Tidigare lärare, 

nu 

specialpedagog 

Friskola södra 

Sverige med 

profilering mot 

matematik/musik 

21 5st, tror sig 

missat fler. 

Gunnel Ämneslärare, 

tidigare 

forskare. 

Grundskola 

södra Sverige 

4 4st, tror att 

mörkertalet är 

stort. 

 

3.2.2 Genomförande av intervjuer och datainsamling 

I det mejl som utgick till samtliga respondenter framkom studiens syfte och omfattning, att den 

som ställde upp kunde avbryta sin medverkan när helst man ville och att all data skulle komma 

att anonymiseras i den färdiga rapporten. Information om intervjuns uppskattade längd, vilket 
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var 20 minuter, nämndes samt att intervjun efter medgivande från respondenten skulle komma 

att spelas in. Information om att inspelningen skulle komma att raderas efter att ha blivit 

transkriberad framgick även. Datainsamlingen pågick under totalt sex veckor.  

Eftersom alla respondenter befann sig på olika orter vid intervjutillfället, valdes telefonintervju 

som metod. Stukát (2011) menar att telefonintervjuer är tidssparande, vilket togs i beaktning i 

studien. En fördel med att spela in en intervju, menar Brinkmann och Kvale (2009), är att det 

ger intervjuaren en frihet att kunna lägga sitt fokus på själva samtalet. En annan anledning till 

att intervjuerna genomfördes via telefon, var att den som blir intervjuad inte kan uppfatta 

personliga egenskaper, vilket Bryman (2014) förespråkar. Detta minskar risken att deras svar 

påverkas. För att underlätta databearbetningen spelades samtliga samtal in med hjälp av en 

mobiltelefon där ljudupptagning var möjlig. Godkännande av inspelning gavs av samtliga 

deltagare.  

Varje samtal inleddes med att respondenterna fick lyssna muntligt på all den information de 

behövde veta innan intervjun kunde ta vid och inspelningen startades. Det som framgick i 

informationen var en upprepning av den information som fanns med i det mejl alla mottagit och 

svarat på. Vid intervjuns början ställdes först några inledande frågor för att säkerställa att 

respondenten verkligen platsade i studien samt för att värma upp både mig själv som intervjuare 

men även respondenten. Till största del ställdes intervjufrågorna i ordningsföljd. I några av 

fallen ställdes följdfrågor för få fram ett mer utvecklat svar från respondenten. Inte förrän vi 

sagt ”hej då” stängdes inspelningen av för att inte missa några viktiga svar, vilket Bryman 

(2014) anser som lämpligt. Stukát (2011) menar att en studies tidsram kan vara begränsad och 

att transkribering av intervjumaterial är tidsödande. Därför valdes intervjuernas tidsram till 

tjugo minuter, vilket också visade sig räcka. Kylén (2004) uttrycker att 20 minuter räcker för 

att hinna gå på djupet inom ett begränsat område. Stukát (2011) förespråkar en neutral ton hos 

intervjuaren, vilket också nyttjades i denna studie. 

3.2.3 Bearbetning, tolkning och analys 

Efter genomförd intervju lyssnades ljudmedian igenom minst två gånger, i några av fallen tre, 

för att kunna transkribera intervjun korrekt. Att transkribera innebär att ändra från en form till 

en annan (Brinkmann och Kvale, 2009). Intervjuerna transkriberades detaljerat men däremot 

exkluderades harklingar, hostningar och andra pauser, eftersom dessa inte var betydande för 

resultatet. I vissa sekvenser skedde meningskoncentrering, vilket Brinkmann och Kvale (2009) 

menar är att intervjupersonens yttringar dras samman till kortare formuleringar. Stukát (2011) 

menar att det är lättare att analysera resultatet genom att likheter och skillnader ur 

respondenternas svar sorteras ut. I denna studie innebär detta att de muntliga samtalen skrivits 

ned till textformat och därefter kategoriserats efter studiens forskningsfrågor. Bland dessa 

framkom likheter och skillnader i respondenternas svar. Vetenskapsrådet (2002) förordar en 

avidentifiering av intervjupersoner i forskningsrapporter. Därför uteslöts i denna studie känslig 

information, till exempel respondenternas namn, skolan de arbetar på och liknande information.  

Efter att transkriberingen avslutats tog analysen vid och bearbetades genom en fenomenografisk 

analysmetod.  Patel och Davidsson (2011, s. 32) skriver att ”Syftet med en fenomenografisk 

analys riktas mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor.”. Vidare framhåller de att 

analysen följs i fyra olika steg. I det första steget ska forskaren bekanta sig med all insamlade 

data för att kunna etablera ett helhetsintryck. I nästa steg handlar det om att uppmärksamma de 
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likheter och skillnader som finns i det olika intervjuerna. I det tredje steget ska dessa 

uppfattningar kategoriseras systematiskt efter de beskrivningskategorier de tycks tillhöra. 

Slutligen handlar det om att forskaren ska studera den underliggande strukturen i 

kategorisystemet (Patel och Davidsson, 2011). I denna studie har hela processen varit induktiv, 

vilket betyder att allt material sorterats ut till dess mönster blivit tydliga. Dessa mönster var 

uppbyggda av de olika kategoriseringarna intervjuernas olika utsagor kunde sorteras in i, vilket 

Patel och Davidsson kallar för ”undersökningens utfallsrum”.  

3.2.4 Reliabilitet och validitet  

Med reliabilitet menas mätnoggrannhet, eller tillförlitligheten i undersökningen (Stukát, 2011). 

Reliabilitet innebär även hur eller på vilket sätt materialet insamlats och om detta varierat vid 

de olika intervjuerna samt om intervjufrågorna varit tillräckligt noggrant utformade och 

välformulerade (Johansson och Svedner, 2010). I denna studie har samtliga respondenter svarat 

på samma frågor genom samma intervjuform. 

Validitet handlar om huruvida resultatet av studien gett en sann bild av det som undersökts 

(Johansson och Svedner, 2010). Stukát (2011) skriver att den som forskar upprepande måste 

fråga sig själv om man verkligen undersöker det man vill undersöka. Trost (2010) nämner att 

för att en studie ska vara trovärdig bör inte de intervjuade blivit utsatta för slumpinflytande, 

exempelvis att störningsmoment uppkommit under intervjuns genomförande. Vidare menar 

Trost att intervjuaren bör hålla en neutral framtoning. Respondenterna i denna studie är utvalda 

på grund av sitt arbete med undervisning av särbegåvade elever. Respondenterna blev heller 

inte utsatta för slumpinflytande då intervjuerna hölls enskilt per telefon.  

3.3 Forskningsetiska principer 

Forskning är både nödvändig och viktig för att både individernas och samhällets utveckling ska 

kunna ske. Forskningskravet innebär därför att tillgängliga kunskaper fördjupas och utvecklas 

så att metoder kan förbättras. Individsskyddskravet hjälper individer att inte utsättas för fysisk 

eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002).  Stukát (2011) 

konkretiserar de grundläggande individsskyddskraven i fyra delar: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie informerades 

respondenterna om samtliga delar. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjustudien gällande lärares uppfattning om vilket 

stöd de särbegåvade eleverna de undervisar erhåller samt behöver. Dessutom redovisas 

åsikterna kring det stöd respondenterna själva erhåller samt anser sig behöva. Till hjälp har 

rubriker utformats för att kunna ge svar på studiens frågeställningar: 

1. Vilka erfarenheter har lärare av särbegåvning hos elever, i ämnet matematik?  

2. Vilket stöd i undervisningen upplever lärare att de särbegåvade elever de undervisat 

i ämnet matematik, årskurs 4-6, erhåller och behöver?  

3. Vilket stöd i undervisningen av särbegåvade elever i ämnet matematik, årskurs 4-6, 

upplever lärare att de själva erhåller samt behöver? 

I den första delen av resultatet redovisas respondenternas egna erfarenheter av särskild 

begåvning i ämnet matematik. Respondenterna berättar hur de särbegåvade elever de undervisat 

utmärkt sig samt vad begreppet särbegåvning innebär för dem. De tar även upp på vilket sätt de 

identifierar en särbegåvad elev. I resultatets andra del redovisas respondenternas svar gällande 

det stöd särbegåvade elever erhåller samt behöver, utifrån respondenternas perspektiv. Slutligen 

redovisas svar gällande det stöd de själva erhåller samt vad de anser sig behöva i undervisningen 

av särbegåvade elever i ämnet matematik.  

Vid genomgången av transkriberingen av intervjuerna framkom likheter och skillnader i svaren 

respondenterna emellan. Anna, Beata och Cecilia, vilka alla arbetar på skolor i norra Sverige 

uppgav liknande erfarenheter och synpunkter. Detsamma gällde Disa, Elin och Fanny, alla 

verksamma på profilerade grundskolor i södra Sverige. Den sista respondenten, Gunnel, var 

verksam på en grundskola i södra Sverige och var den som påvisade störst kunskap i ämnet 

särbegåvning. Av denna anledning redovisas svaren i resultatet i sammanhängande stycken 

utifrån respondenternas geografiska läge samt tillgång av skolresurser. 

Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning där respondenternas svar analyserats och 

sorterats efter likheter och skillnader i deras uppfattningar.   

4.1 Lärares erfarenheter av särbegåvning i ämnet matematik 

Två av lärarna, Beata och Cecilia, kan med säkerhet konstatera att de undervisat särbegåvade 

elever medan Anna tror sig undervisat en. Detta beror på att hon endast hann undervisa eleven 

i fråga under vårterminen i årskurs sex och att hon lärde sig mer om särbegåvning först något 

år senare. Idag känner sig Anna trygg i sin kunskap om vad särbegåvning är, till skillnad från 

Beata och Cecilia som uppger att de känner sig relativt säkra på begreppet och hur det kan visa 

sig i klasstumssituationer. Både Anna och Cecilia uppger att de tror sig missat flera särbegåvade 

elever. 

När det kommer till hur särbegåvning kan ta sitt uttryck i klassrumssituationer börjar Anna med 

att berätta hur de elever hon uppskattat varit särbegåvade, haft liten lust till att arbeta på 

lektionerna och att det även tagit emot för dem att arbeta i flera andra ämnen. Hon menar att 

trots detta har dessa elever ofta presterat bra på till exempel nationella prov.  



19 

 

Beata tycker att en särbegåvad elev inte nödvändigtvis behöver vara den snabbaste i läromedlen, 

men att eleven ofta har ett matematiskt tänk där hen exempelvis vid problemlösning kan hitta 

alternativa vägar. För Beata är en särbegåvad elev någon som kunskapsmässigt befinner sig på 

en helt annan nivå än övriga klasskamrater. Vidare berättar hon att den elev hon undervisat haft 

kunskaper som stack ut från start vilket bland annat märktes på prov.  

Jag har undervisat flera elever som varit duktiga i matematik, men endast en elev som varit 

uppenbart särbegåvad. (Beata) 

Anna berättar att den särbegåvade elev hon stött på haft ett annat och mer vuxet sätt att uttrycka 

sig på jämfört med vad barn i den åldern ofta har. 

Alltså, väldigt kloka på ett sätt om man gett dem tid, men kanske inte i en 

klassrumssituation, då har det varit tvärtom. Det är detta som fått mig att tänka just på 

särbegåvning. (Anna) 

Vidare berättar Anna att hon sett stor kompetens hos flera elever, trots att de inte varit 

högpresterande. Hon menar att de särbegåvade elever som är högpresterande alltid märks, 

medan en elev som inte är högpresterande kan vara svårare att upptäcka. Cecilia har en liknande 

bild av särbegåvning. Hon nämner att för henne innefattar särbegåvning en elev som kan se 

mönster, generalisera, hitta på egna problem och hitta egna lösningar, dra slutsatser och kan 

förstå kopplingen mellan praktiskt arbete och det abstrakta. Hon berättar vidare att en av de 

särbegåvade elever hon undervisat, upplevde matematiken som tråkig eftersom han inte fick 

tillräckligt med utmaningar.  

[…] sen hade min elev en form av NPF [neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

reds.anm.], vilket inte hjälpte till om vi säger så. Eleven hade väldigt svårt att uttrycka sig 

muntligt och förklara hur han tänkte, men däremot var han otroligt duktig på att lösa tal 

som innehöll matematiska tecken. (Cecilia) 

Även Anna har undervisat elever som haft svårigheter i form av olika diagnoser, men som varit 

otroligt smarta och ändå klarat sig galant. Hon berättar att hon brukar tänka tillbaka på dessa 

elever och undra om inte de också varit särbegåvade. Anna uppger att desto mer hon lärt sig om 

särbegåvning, desto mer har hon tänkt tillbaka på tidigare elever hon undervisat. Utifrån den 

kunskap hon besitter idag trycker hon på vikten av att se dessa elever och hur viktigt det är att 

ge dem rätt sorts bekräftelse. Beata nämner att hon inte hade någon speciell bild av 

särbegåvning under den tiden hon undervisade den elev hon idag med säkerhet vet var 

särbegåvad. Hon berättar att de flesta pusselbitar föll på plats först flera år senare, när hon gick 

fortbildning och då kom i kontakt med termerna särbegåvad, hög begåvning och särbegåvning. 

Hon anser dock att det inte nämndes särskilt mycket om just särbegåvning mer än att det 

existerar. Detta är även något som Cecilia anser.  

Det talas väldigt lite om särbegåvning i kollegiet, det är elever som inte når, eller riskerar 

att inte nå, målen samt de elever som är utagerande eller de med diagnoser och behov av 

särskilt stöd som upptar det mesta av vår tid liksom utredningar, kartläggningar, 

elevhälsomöten, föräldrakontakter med mera. Tyvärr. (Cecilia) 

Hon berättar att hon tycker sig ha relativt liten erfarenhet av just särbegåvning och att det pratas 

lite om det i kollegiet. Hon tror att hennes erfarenhet varit större om detta ämne diskuterats mer 
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på skolan hon arbetar på. Även Anna nämner att det finns få lärare på skolan hon arbetar på 

som vet vad särbegåvning är och hur man kan identifiera den. Hon upplever att okunskapen är 

stor och menar att få lärare tycks veta hur man på bästa sätt bemöter eleverna. 

Vi måste passa så att skolan inte blir döden för dessa elever. Om de hela tiden blir 

missförstådda och inte känner att skolan ger dem något kan de lika gärna bli hemmasittare 

eller deprimerade. Skolan behöver arbeta för att fånga upp dessa elever snabbt, helst redan 

i årskurs ett. Jag har också märkt att många lärare tror att man behöver bocka av att alla 

elever kan exakt allt innan de få gå vidare, men jag har sett flera elever som jag tror varit 

särbegåvade som vägrat arbeta på lektionerna och göra dessa uppgifter, då de redan känt 

att de kunnat.  (Anna) 

Samtliga lärare som undervisar på skolor i södra Sverige, det vill säga Disa, Elin, Fanny och 

Gunnel, anser att särbegåvade elever ibland kan vara svåra att identifiera och att man som 

personal på skolan ofta tänker i andra banor först. Personalen kanske misstänker att eleven har 

någon slags neuropsykiatrisk diagnos, exempelvis ADHD. Både David och Erik nämner att de 

förmodligen missat flera särbegåvade elever under sina karriärer, eftersom de inte visste något 

om begreppet innan de började läsa på om ämnet själva. Detta är även något som Gunnel 

instämmer i och menar att mörkertalet av särbegåvade barn i skolan är stort. Alla fyra 

respondenter uppger att de är självlärda inom området och att de lärt sig vad särbegåvning är 

genom att läsa artiklar, forskning och böcker som finns i ämnet. Fanny är den enda av dem som 

läst på ytterligare om särbegåvning i sina studier, då hon studerade till specialpedagog. Hon 

uppger även att hon tagit kontakt med personer som arbetar på Mensa och de som driver 

Filurum.se, en hemsida som behandlar särbegåvning, för att skapa sig en ännu bredare bild i 

ämnet.   

När det kommer till hur särbegåvning tagit sitt uttryck i klassrummet berättar Disa att hon stött 

på elever som inte velat arbeta på lektionerna, men som ändå presterat bra på till exempel 

nationella prov. Hon säger att hon mött särbegåvade elever som presterat dåligt på lätta frågor 

i matematiken, men bra på svåra frågor. Vidare berättar både Disa och Elin att de särbegåvade 

elever de stött på har ansett att det varit tråkigt på lektionerna när de givits för lätta uppgifter 

att arbeta med. De menar även att det ofta är på detta kriterium de identifierar en särbegåvad 

elev. 

Det som jag sett är att särbegåvade elever behöver bekräftelse på att man ser dem och att 

man visar att man förstår att vissa uppgifter är för lätta för dem. De elever jag stött på som 

varit särbegåvade har inte gillat repetition eller att träna, utan de har velat ha svårare 

uppgifter på en gång. (Elin) 

Både Elin och Fanny anser att en särbegåvad elev har lätt att abstrahera och se mönster. Fanny 

identifierar dem ofta genom elevernas verbala uttryckssätt och menar att man ser ”glimten i 

ögat” hos dem när man nämner saker som inte har med läroboken att göra. Elin upplever sig ha 

märkt hur särbegåvade elever mår bra av tydlighet och struktur. Hon anser att dessa elever 

behöver få veta vad de ska göra samt på vilket vis, men även vilka förväntningar man som lärare 

har på dem. Utöver detta berättar Elin hur de särbegåvade elever hon mött haft otroligt höga 

krav på sig själva och att de blivit väldigt besvikna när deras resultat inte blivit som de tänkt 

sig. Hon anser att lärare måste bli bättre på att kliva in och hjälpa eleverna bygga en mer 

realistisk bild av vad som är rimligt att uppnå. Ytterligare en sak som de fyra respondenterna 

nämnde var att dessa elever ofta har tydliga åsikter och uppfattningar och i många fall 

ifrågasätter det läraren sagt, ibland flera lektioner senare. Elin nämner att en särbegåvad elev 
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ofta är på en helt annan nivå än sina klasskamrater, men att hen kanske desto mer sällan visar 

det. Disa nämner att hon upplever att det kan ta tid att identifiera en särbegåvad elev och att det 

inte alltid upplevs som solklara fall till en början. 

 
Jag tror att man som lärare behöver dra öronen åt sig lite så fort en elev faller utom normen, 

om jag säger så. Särbegåvade elever har ofta en ojämn kunskapsprofil som följer deras 

intressen. De kan ha en fantastisk huvudräkningsförmåga, men det behöver inte alltid vara 

så. Ibland kan de ha hög begåvning inom vissa nischer, medan det i andra inte fungerar lika 

bra. Det sociala samspelet är ofta en sådan upplever jag, så det behöver man vara 

uppmärksam på. (Elin) 

En annan problematik som Elin nämner är att särbegåvade elever kan vara högt begåvade inom 

matematiken men samtidigt ha svårigheter med att läsa. Detta kan i sin tur slår tillbaka på 

matematiken och för eleven bli en ond cirkel. 

Gunnel uppger att hon till största delen är självlärd. Hon berättar att hon är vän med en person 

vars yrke är att forska inom spektrumet och att det var denna person som hjälpte henne få upp 

ögonen för särbegåvning. Gunnel utvecklar sitt svar vidare genom att nämna att hon innan 

arbetat som forskare själv på universitet och att det i sin tur gett henne en väldigt stor 

ämneskunskap i bland annat matematik. Hon menar att denna ämneskunskap hjälper henne att 

identifiera särbegåvade elever.  

Jag har ju ganska stor ämneskunskap, eftersom jag läst väldigt mycket matte. Detta gör nog 

att jag liksom förstår när de här eleverna ställer frågor som jag kan koppla ihop är på en 

helt annan åldersnivå. Alla lärare kanske inte kan se det, men jag kan det och då kan jag 

också se att det mest troligt rör sig om någonting mer. Då känner jag att det är den här 

särbegåvningen som ligger där. (Gunnel) 

Vidare anser Gunnel att det är en stor skillnad mellan de elever som är högpresterande och de 

som är särbegåvade. Hennes erfarenheter av särbegåvning är att dessa elever inte beter sig på 

samma sätt som en vanlig elev. Hon menar att de inte ställer samma typ av frågor eller arbetar 

på samma sätt som sina klasskamrater.  De särbegåvade eleverna kopplar saker vidare på ett 

sätt som en vanlig elev inte brukar göra i den åldersgruppen de befinner sig i. Eleverna tänker 

ofta många steg utanför den så kallade ”boxen”. Gunnel upplever ofta eleverna som 

ointresserade av den vanliga skolgången, eftersom den tycks vara alldeles för tråkig för dem. 

Hon berättar att hon ofta upptäcker särbegåvning hos de elever som tenderar att sitta och titta 

ut genom fönstret eller som visar intresse när hon nämner frågor om vissa saker hon upplever 

att de har som specialintresse. Hon menar att särbegåvning kan förklara en elevs sätt att vara 

och bete sig på. Något annat som Gunnel nämner är att hon upplever det olika svårt att 

identifiera en särbegåvad elev och hänvisar till att det beror vart eleven ligger i percentilerna i 

sin särbegåvning. En elev som ligger högt upp märker man nästan direkt, samtidigt som det i 

de fallen där elever som ligger precis över medel eller normalt, kan vara svårare att upptäcka. 

Detta speciellt om eleven i fråga klarar av skolmiljön bra och själv lyckas driva på sin egen 

kunskapsinhämtning samt behov av att få utmaningar. Gunnel berättar att hon stött på 

utåtagerande elever med diverse åtgärdsprogram som i själva verket visat sig vara uttråkade 

och särbegåvade. Somliga elever, säger hon, har visat tecken på uttråkning redan i första klass. 

Hon avslutar med att berätta att hon tror att mörkertalet av särbegåvade barn ute i skolorna idag 

är stort. 
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4.2 Vilket stöd erhåller samt behöver särbegåvade elever i ämnet 

matematik? 

4.2.1 Respondenternas uppfattningar om särbegåvade elevers faktiska stöd 

Anna, Beata och Cecilia, alla lärare verksamma på grundskolor i norra Sverige, anser att de 

särbegåvade elever de undervisat fått ett otillräckligt stöd i undervisningen. Beata berättar att 

den enda anpassningen hennes elev fick var extrauppgifter ur en matematikpärm och på sin 

höjd och när tid fanns någon muntlig utmaning. Tidsbristen att inte hinna leta anpassat material, 

är även något som Anna och Cecilia nämner som ett problem för att kunna ge de särbegåvade 

eleverna det stöd de har rätt till, i form av anpassat material. Anna och Beatas upplevelser är att 

de särbegåvade elever de undervisat fått en svårare mattebok från en högre årskurs, men inte 

mer än så. Cecilia uppger att hon i mån av tid anpassar material. 

Jag har låtit mina elever konstruera egna uppgifter som vi sedan löst tillsammans i helklass. 

Sedan har de ofta fått agera lärare och hjälpa andra elever i klassen, i de fall eleven varit 

motiverad till att göra det. (Cecilia) 

Utöver extra arbetsböcker uppger Cecilia att hon försökt finna passande material och uppgifter 

via internet, speciellt praktiska problemlösningsuppgifter. Ingen av de tre uppger att de elever 

de undervisat fått någon annan stöttning än av dem själva som klasslärare. Anna, Beata och 

Cecilia nämner att de enda eleverna på skolorna som får hjälp och stöttning av 

specialpedagogerna, är de elever som har svårt att nå kunskapskraven.  

Vi säger ju att alla elever ska få det stöd de har rätt till, men tyvärr upplever jag att det inte 

alltid är så i praktiken. (Beata) 

Vad som är gemensamt för både Disa och Elin är att de båda har annan personal på skolan att 

vända sig till och som arbetar för att stötta särbegåvade elever. Disa, Elin och Fanny berättar 

att kunskapen om särbegåvning är relativt hög på alla de profilerade grundskolor i södra Sverige 

de i dagsläget arbetar på. Fanny berättar dock att det fortfarande cirkulerar många felaktiga 

påståenden och fördomar om begreppet, till exempel att en särbegåvad elev per automatik är 

högpresterande, lydig och duktig, vilket hon inte alls menar behöver stämma. Fanny menar 

dessutom att även om skolan hon arbetar på kommit en bit på vägen i sin undervisning av 

särbegåvade elever, så är det inget ämne som diskuteras i personalrummet. Hon nämner att det 

mest suckas över föräldrar som kräver anpassningar åt sina barn.  

Elin berättar att på den skolan hon arbetar finns ett team, bestående av specialpedagoger och 

förstelärare, som arbetar för att kunna ge särbegåvade elever rätt typ av stöd. Hon anser att det 

finns goda förutsättningar för särbegåvade elever som går på skolan. Elin berättar vidare att det 

stöd som team:et erbjuder är: pedagogisk kartläggning, kontakt med vårdnadshavare i samråd 

med klasslärare, samt en undersökning av elevens intressen och styrkor. Det görs även en 

kontroll av vilka övriga förmågor som är starka hos eleven. När detta är gjort utgår arbetet från 

ABC, det vill säga acceleration, berikning och coaching. Vad som menas med detta är att 

undervisningen anpassas utifrån elevens kunskapsnivå. Elin avslutar med att berätta att 

undervisningen kan se olika ut för olika elever. Somliga elever erbjuds mindre 

undervisningsgrupp, men den största delen av undervisningen sker i helklass. 
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Under mina år i skolan har jag bland annat stött på en elev i årskurs tre som läst 

högstadiematematik och elever på högstadiet som läst filosofi och psykologi på 

gymnasienivå. Men den elev jag undervisat har arbetat i klassen den största delen av tiden, 

men med annat och anpassat material. (Elin) 

Disa berättar att på skolan hon arbetar har alla elever tillgång till specialpedagog, i de fall det 

behövs. När det rör särbegåvade elever hjälper specialpedagogen till att finna passande material, 

samt att ta reda på vilken nivå eleven befinner sig. Utöver detta berättar Disa att det finns en 

beteendevetare på skolan som hjälper till när lärare har svårt att nå fram till vissa elever. 

Gemensamt för Disa, Elin och Fanny, är att alla särbegåvade elever som de undervisat har fått 

stöd av skolans specialpedagog. Fanny, som i dagsläget själv arbetar som specialpedagog, 

berättar att under den tid hon arbetade som vanlig lärare så fick de särbegåvade elever hon 

undervisade enbart stöd av henne som klasslärare. Fanny berättar att hon såg till att anpassa 

materialet i den mån hon kunde, till exempel gav dem extrablad, mer problemlösning samt att 

hon strök de uppgifter i matematikboken hon ansåg att de redan kunde. Hon berättar vidare att 

på de tidigare skolor hon arbetat så nämndes aldrig begreppet särbegåvning. På den skola hon 

arbetar idag, som specialpedagog, anser hon att de särbegåvade eleverna får mer hjälp och 

stöttning, men att det skulle kunna vara ännu bättre. 

Det stöd jag kan hjälpa dessa elever att få är partiell acceleration, vilket betyder att eleverna 

ges möjlighet att medverka på matten i andra klasser. Min roll som specialpedagog är att 

försöka coacha klasslärarna att stryka uppgifter, ge svårare uppgifter och låta eleverna gå 

vidare. En elev, som jag jobbar specifikt med, går jag igenom uppställning i subtraktion 

med. Då visar jag en uppställning med 2-siffriga tal utan växling. Sedan tar jag en 

uppställning med växling och efter det gör vi tillsammans uppställningar med minst 6-

siffriga tal, med och utan växling. På detta sätt ser eleven ett behov av att kunna 

uppställning, eftersom stora tal blir svåra att räkna ut i huvudet. (Fanny) 

Idag ser Fanny till att särbegåvade elever får partiell acceleration, det vill säga att eleverna ges 

möjlighet att medverka på matematiken i andra klasser. Disa berättar att det finns många lärare 

hon stött på som undervisat särbegåvade elever och som inte alls förstått hur de bör bemötas. 

Disa, Elin och Fanny, vilka alla arbetar på profilerade grundskolor, ansåg generellt att de 

särbegåvade elever de stött på inte fått ett tillräckligt stöd från skolan i undervisningen, främst 

eftersom kunskapen bland personal på skolorna upplevdes som låg.  

De elever Gunnel undervisat har enbart fått stöd av henne. Hon uppger att eftersom hon känner 

sig medveten om vad särbegåvning är och vad det innebär, så försöker hon uppmärksamma de 

elever som hon undrar om det kanske är någonting mer med, det vill säga en särbegåvning. Hon 

berättar att hon brukar testa eleverna med lite andra typer av uppgifter för att se hur de svarar. 

Ofta brukar hennes elever få fördjupa sig inom samma arbetsområde som resten av klassen 

arbetar med. Ibland blir det genom rika problem och ibland får de gå vidare eller arbeta med en 

annan årskursbok eller med problemlösning, det beror på eleven, berättar hon.  

När det kommer till stöd från skolans specialpedagog nämner Gunnel att allt det stödet enbart 

riktas mot de elever på skolan som har svårt att nå målen. Hon uppger att vissa särbegåvade 

elever hon mött har fått hjälp av specialpedagogen, men då ej för sin särbegåvning utan för att 

de riskerat att inte nå målen i något annat ämne. I och med kunskap och förståelse om vad 

särbegåvning är och hur det kan te sig, blandat med stora ämneskunskaper, uppger Gunnel, att 

hon känner sig trygg i att hon kan tillhandahålla det stöd hon anser att särbegåvade elever 

behöver i ämnet matematik. 
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4.2.2 Respondenternas uppfattningar om särbegåvade elevers behov av stöd 

Anna, Beata och Cecilia, verksamma lärare på grundskolor i norra Sverige, nämner att de 

särbegåvade elever de undervisat haft ett behov av att få mer stimulans och mer riktat stöd, 

gärna i mindre grupp. Beata nämner att hon gärna hade sett att hennes elev fått undervisning av 

en högstadie- eller gymnasielärare några gånger per vecka, för att kunna bli utmanad ordentligt 

kunskapsmässigt. 

Det blir svårt när ens egen kunskap är begränsad. Det vore bra om min elev fått hjälp av 

någon som läst mer matematik än mig.  Jag tänker att en sådan person borde kunnat utmana 

eleven på ett annat sätt än vad jag kunde. (Beata) 

Anna anser att eleverna hade gynnats av en specialpedagog som arbetat riktat mot dessa elever. 

Hon nämner också att särbegåvade elever kanske fortfarande behöver mängdträning, men på 

en svårare nivå än den övriga klassen. Som exempel på detta nämner hon att en elev kanske 

läser Harry Potter utan problem men har dåligt läsflyt, eftersom den särbegåvade eleven 

vanligtvis inte tycker om lästräning. Hon upplever också att elever traditionellt sett först måste 

visa vad de går för i matteboken, innan de får svårare uppgifter. Detta menar hon att 

särbegåvade elever sällan gör, då de ofta saknar motivationen. Därför bör en specialpedagog 

noggrant följa upp elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik.  Även Cecilia anser att 

särbegåvade elever har rätt att få stöd av en specialpedagog. De tre respondenterna ansåg även 

att de särbegåvade elever de stött på behövt fler stimulerande uppgifter, anpassat material och 

fler utmaningar. De anser även att eleverna med fördel skulle kunna arbeta med sina 

intresseområden, dock ej enbart. 

Skolsystemet i Sverige måste tänka om helt, specialpedagoger skulle behöva gå 

utbildningar och så vidare. Det räcker inte att en eldsjäl tycker att detta är jätteintressant. 

Skolan behöver bestämma sig för att verkligen satsa på de här eleverna! Jag tror att alla har 

mött särbegåvning, men att man trott att det varit något annat. (Anna) 

Disa, Elin och Fanny, verksamma lärare och specialpedagog på profilerade grundskolor i södra 

Sverige, anser att särbegåvade elever gynnas av att få delta i en särskild undervisningsgrupp i 

matematik med riktat stöd. Fanny nämner att eleverna bör få undervisning på sin nivå minst en 

gång per vecka. Alla anser att eleverna bör undervisas tillsammans med andra, likasinnade 

elever, i den mån det är möjligt. Elin berättar att hon tycker att det vore en bra idé att låta flera 

särbegåvade elever hjälpas åt på lektionerna, för att då förhoppningsvis kunna hjälpa till att 

utveckla varandra. Hon menar att det är viktigt att låta eleverna diskutera matematik med någon 

som befinner sig på samma nivå kunskapsmässigt. Disa tycker att det är viktigt att man som 

lärare ger särbegåvade elever bekräftelse på att man förstår att det blir tråkigt för dem när det 

är för lätt. Hon menar att eleverna behöver få känna att någon ser dem och bekräftar dem i 

undervisningen. Elin förklarar att det är viktigt att man gör en pedagogisk kartläggning på dessa 

elever för att se på vilken nivå de befinner sig kunskapsmässigt. Hon nämner även att det är 

viktigt att man håller en kontinuerlig dialog med vårdnadshavarna. Disa betonar att goda 

relationer är A och O för att kunna nå eleverna och på så sätt kunna ge dem det stöd de behöver. 

Det är viktigt att man ser till att bygga en god relation till dessa elever, det vinner man 

mycket på. Men ibland upplever jag att det kan ta tid innan man är där. (Disa) 
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Gunnel anser att särbegåvade elever i första hand behöver få uppgifter på sin nivå och som 

utmanar dem. Hon berättar vidare att för att kunna ge individuell anpassning av undervisningen 

så krävs det att man som lärare hela tiden för en dialog, inte bara med eleven själv, utan också 

med hemmet, rörande elevens utveckling. Kanske behöver man se både elevens skolsituation 

likväl som elevens hemmiljö, för att kunna se vad som kan utmana eleven på båda ställena. 

Gunnel nämner att eleverna ofta snöar in på olika områden de finner intressanta och att man 

gärna då kan ge eleverna rika matematiska problem, som i princip kan vara hur komplicerade 

som helst, inom elevens intresseområde. Samtidigt får man inte tappa fokus på läroplanen. Hon 

nämner även att eleverna ofta behöver uppgifter på en annan nivå än sina övriga klasskamrater, 

ibland långt över undervisande lärares egna ämneskunskaper. Gunnel menar vidare att det nog 

krävs goda kunskaper av vuxna inom skolan för att de särbegåvade eleverna ska bli identifierade 

och på så sätt förhoppningsvis få det stöd de behöver.   

De får ju inte tillräckligt med stöd i svenska skolor idag, det är katastrof. Det är fruktansvärt.  

Det som jag tycker är sämst är väl att skolsystemet inte alls är gjort för det här. Vi har ingen 

möjlighet att liksom gå vidare i stadium eller att de får tenta av gymnasiet och gå vidare. 

Jag har träffat både föräldrar och elever som är helt förtvivlade, de kommer liksom inte 

framåt och det är helt hopplöst. De får inte alls vad de behöver och det gör mig bara så 

ledsen. (Gunnel) 

Något annat som Gunnel belyser är att för att en särbegåvad elev ska kunna få det stöd han eller 

hon har rätt till så kan man inte bedriva undervisning på ett vanligt traditionellt sätt. 

Individanpassningar behöver alltid göras. Gunnel anser även att fler resurser inom skolan och 

mer avsatt tid för planering, är något som generellt gynnar alla elever i behov av stöd. 

Flera skolor profilerar sig ju nu och det kanske är bra för då samlas ju åtminstone 

kunskaperna så att eleverna har större chans att få lärare som har förståelse och kunskap 

om vad särbegåvning är och vad dessa elever behöver. (Gunnel) 

4.3 Vilket stöd erhåller samt behöver lärare i undervisningen av 

särbegåvade elever? 

4.3.1 Respondenternas uppfattningar om sitt eget faktiska stöd i 

undervisningen 

Beata är den enda av lärarna i norra delen av Sverige som fått gå ett par extra fortbildningar, 

där begreppet särbegåvning nämnts. Hon menar dock att de fortbildningar hon gått inte djupare 

redovisat vad begreppet innebär, utan enbart nämnts i förbifarten. Beata menar därför att hon 

är självlärd. Anna och Cecilia har enbart genom fortbildning lärt sig om lågaffektivt bemötande, 

vilket de menar att de särbegåvade eleverna mycket väl kan behöva, men när det kommer till 

kunskaper om särbegåvning uppger de sig vara självlärda inom området. Både Anna och Cecilia 

upplever att allt fokus från specialpedagoger hamnar på de elever inom skolan som har svårt att 

nå målen. 

Vad som är gemensamt för både Disa och Elin är att de båda har kunnig personal på sina 

profilerade grundskolor att rådfråga, alternativt som redan hjälper dem i undervisningen. Disa, 

även hon verksam på en profilerad grundskola, uppger att hon har stöd från en beteendevetare 

som går in och stöttar i de fall hon har svårt att nå fram till en elev, eller där det tar tid att bygga 
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en relation. Elin har ett team på sin skola som hjälper till med allt från pedagogisk kartläggning 

till undervisning och att hitta lämpligt material.  

Sedan skolan införde detta team känner jag att jag har ett betydligt större stöd än innan. Nu 

finns det verkligen någon jag kan vända mig till och jag kan känna mig mer trygg i att veta, 

att de särbegåvade elever jag i framtiden kommer stöta på, har en större chans att få det 

stöd de har rätt till. (Elin) 

Fanny arbetar idag på en profilerad grundskola där personalen har en viss förståelse för vad 

särbegåvning är och där finns en viss kunskap om hur man bäst bemöter den. Eftersom hon 

själv arbetar som specialpedagog, berättar hon att hon i dagsläget arbetar för att förmedla den 

kunskap hon besitter till kollegor. Hon arbetar för att ta hål på de myter om särbegåvning som 

hon menar fortsätter att florera. Hon vill med sitt arbete öka förståelsen för särbegåvade elever, 

hur man bemöter dem på bästa sätt och hur man kan lägga upp undervisningen. 

Idag får Gunnel inte stöd av någon annan personal på skolan. Hon uppger att på den förra skolan 

hon arbetat på fanns åtminstone en förståelse för att särbegåvade elever behöver hjälp och stöd. 

Den förståelsen möter hon inte idag. Istället menar Gunnel att hon möts av stor okunskap bland 

övrig personal på skolan. 

4.3.2 Respondenternas uppfattningar om sitt eget behov av stöd i 

undervisningen 

Vad som är gemensamt för Anna, Beata och Cecilia är att de alla uppger att de behöver stöd i 

sitt arbete för att i sin tur kunna ge särbegåvade elever det stöd de har rätt till. Stödet skulle 

kunna bestå av handledning av någon person som besitter stora kunskaper i ämnet. Tidsbrist är 

också något som de alla nämner och de uppger att tiden är tillräckligt knapp för att hinna planera 

lektioner för samtliga elever i klasser.  

Cecilia anser att hon skulle kunna hjälpa särbegåvade elever på ett bättre sätt om hon får mer 

hjälp av en specialpedagog, exempelvis med att hitta lämpligt material att arbeta med. Hon 

nämner även att hon önskar att det fanns mer resurser, kanske i form av någon som kunde gå in 

i klassen och arbeta mer riktat mot dessa elever. 

Alla elever skulle gynnas av mer personal ute i skolorna, men speciellt de som verkligen 

behöver extra stöd. Det skulle hjälpa mitt samvete med, för ofta känns det som att jag inte 

hinner med allt jag skulle vilja, vilket är synd. (Cecilia) 

Beata berättar att desto mer hon lär sig om särbegåvning, desto mer vet hon vilka krav hon kan 

ställa på specialpedagog och rektor inför framtiden. Hon uppger att hon gärna sett ett stöd 

utifrån, kanske från lärare verksamma på andra skolor, såsom högstadium eller gymnasium. 

Anna är inne på ett liknande spår och anser att det vore bra om det fanns en person som arbetade 

med att undersöka hur olika skolor arbetar med särbegåvade elever och som även bygger upp 

fungerande material utifrån detta. Hon menar att särbegåvade elever som lyckas nå sin fulla 

potential är en stor tillgång, inte bara för andra elever, utan också för samhället i stort. 

Avslutningsvis berättar Anna att hon känner att det är svårt att som ensam lärare lyckas ge 

eleverna tillräckligt stöd och utmaningar. Cecilia önskar att det fanns en grupp på skolan som 

var experter på området och som man som lärare kunde rådfråga samt få stöd av.  
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Anna uppger att hon gärna sett att det diskuterats mer om särbegåvning ute på skolarna, 

eftersom det blir svårare att undervisa elever i behov av särskilt stöd om man inte möts av 

stöttning och förståelse från sina kollegor. Även Beata och Cecilia nämner att det pratas lite om 

särbegåvning bland personalen på de skolor de arbetar på och att de upplever detta som 

problematiskt då det varken gynnar lärare eller elever. 

Jag har själv tagit reda på allt jag kan om särbegåvning. Jag började läsa för att det var 

intressant och sen har jag fortsatt, eftersom jag tänkt mycket på de här eleverna jag mött 

genom åren. Jag tycker att det generellt inte riktigt finns den förståelsen som kanske krävs 

för att man som lärare ska kunna upptäcka dessa elever inom skolan. (Anna) 

Disa önskar mer fortbildning i ämnet. Elin tycker även att det vore intressant och nyttigt att få 

lära sig av andra som besitter mycket kunskap om just särbegåvning. Exempelvis anser hon att 

det kunde vara en god idé att få lära sig mer. Hon uppger även att det känns tryggt att det finns 

kunnig personal på skolan hon arbetar på att luta sig mot, någon som kan hjälpa till att 

identifiera eleverna och som hon kan bolla tankar och idéer med. Disa önskar även mer hjälp 

för att hinna hitta lämpligt och utmanande material. Fanny känner sig trygg i sin egen 

undervisning av eleverna, men anser att hon behöver rektorns stöd för att kunna prioritera 

området och för att kunna köpa in extra läromedel. 

Gunnel menar att hon känner sig bekväm med att undervisa särbegåvade elever och att hon inte 

upplever sig behöva något stöd. Det enda hon nämner är att hon gärna sett att lärare överlag 

getts mer planeringstid för att hinna individanpassa undervisningen. När det kommer till 

material att använda sig av, uppger Gunnel, att hon stött på flera andra lärare som skapar eller 

utformar eget material till eleverna. Hon menar att hon gärna sett att det fanns mer färdigt 

material och läromedel att använda sig av i undervisningen då tillverkande av material tar 

mycket av lärares planeringstid i anspråk. 

4.4 Resultatsammanfattning 

I denna studie har sju respondenter intervjuats. Anna, Beata och Cecilia arbetar som lärare på 

grundskolor i norra Sverige. Anna är den enda av de tre som uppger att hon känner sig säker på 

vad begreppet särbegåvning innebär. Beata och Cecilia uppger sig vara relativt säkra. Ingen av 

de tre respondenterna har genomgått någon fortbildning riktat mot området särbegåvning, men 

både Beata och Cecilia uppger att de är positiva till en sådan insats. Vad som är gemensamt för 

samtliga tre är att ingen av dem uppger sig kunna ge särbegåvade elever ett fullgott stöd i 

undervisningen, detta efter skolornas resurser är små och enbart riktas till de elever som riskerar 

att inte nå mål och kunskapskrav. Respondenterna uppger även att de inte tillhandahålles något 

stöd i sin egen undervisning, men att de anpassar undervisningen efter egen förmåga och mån 

av tid. 

Respondenterna Disa, Elin och Fanny är samtliga verksamma på profilerade grundskolor i södra 

Sverige. Disa uppger sig vara relativt säker på vad särbegåvning är och hur den bäst bemöts 

och de övriga uppger sig vara säkra. Disa är den av de tre som önskar mer fortbildning. Fanny 

är den enda av samtliga sju respondenter som gått en fortbildning som gett fördjupade 

kunskaper i ämnet. Gemensamt för dessa tre respondenter är att de alla uppger sig kunna ge 

särbegåvade elever ett fullgott stöd, tack vare skolornas övriga resurser, exempelvis 
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specialpedagog, beteendevetare och förstelärare. På detta sätt får de även själva stöd i sin egen 

undervisning.  

Gunnel, verksam på en icke-profilerad grundskola i södra Sverige, uppger sig inte fått någon 

fortbildning i ämnet. Tack vare sina egna ämneskunskaper i matematik, sin högre akademiska 

utbildning samt genom sina erfarenheter av undervisning av särbegåvade elever, upplever hon 

sig kunna ge elever ett fullgott stöd. Detta trots att hon menar att det inte finns några extra 

resurser att tillgå på hennes nuvarande skola. Samtliga respondenter i denna studie menar att de 

till största del är självlärda i området särbegåvning. Majoriteten uppger att kunskapen om 

särbegåvning, vad den är och hur den identifieras, upplevs som låg bland personal i svenska 

skolor idag. Av denna anledning menar respondenterna att begåvade elever i stort inte får ett 

fullgott stöd i undervisningen.  

Nedan följer respondenternas svar på studiens syftesfrågor i sammanfattad form. Underrubriker 

används för att förtydliga för läsaren vilka frågor som berörs. 

Respondenternas erfarenheter av särbegåvning 

När det kommer till lärares erfarenheter av särbegåvning, har samtliga respondenter liknande 

erfarenheter. Bland annat nämns elever som inte vill arbeta på lektionerna men som ändå 

presterar bra på svårare prov. Elever vars ögon tindrar till när läraren nämner saker som rör den 

särbegåvade elevens intressen, nämns också. Ytterligare likheter är att elever behöver 

bekräftelse på att läraren förstår att det ibland är för lätt för eleven samt att särbegåvade elever 

generellt önskar svårare uppgifter från start. Vad respondenterna också nämnde var att 

särbegåvning inte per automatik betyder högpresterande, lydig och duktig. Det kan finnas olika 

diagnoser med i bilden. Vad som även framkom var att särbegåvade elever ligger på en helt 

annan nivå kunskapsmässigt jämfört med en normalbegåvad elev i ämnet matematik. Detta kan 

innebära att elever döljer sin begåvning för att platsa in omgivningens sociala samspel. Andra 

respondenter nämnde även att det kan ta tid att identifiera en särbegåvad elev eftersom elever 

sällan upplevs som solklara fall till en början. Eleverna behöver heller inte vara de snabbaste i 

läromedlen, det vill säga hunnit fler sidor i matematikboken än sina klasskamrater. 

Respondenterna nämnde även att de särbegåvade elever de stött på kunde uttrycka sig på ett 

mer vuxet sätt än sina åldersadekvata kamrater.  

Majoriteten av alla respondenter nämner att de anser att en särskild undervisningsgrupp med 

anpassat material vore bra för särbegåvade elever. Vad som är gemensamt för alla de 

särbegåvade elever respondenterna undervisat är att de erhållit anpassat material i form av en 

svårare matematikbok, alternativt problemlösningsuppgifter eller övrigt anpassat material. 

Majoriteten av alla respondenter belyser problematik med att specialpedagogens stöd på de 

olika skolorna ofta enbart riktas mot de elever som har svårt att nå målen och kunskapskraven.  

Respondenternas synpunkter på särbegåvade elevers faktiska stöd samt behov av stöd 

Tre av sju respondenter uppger att de särbegåvade elever de mött ej fått ett fullgott stöd i 

undervisningen. Orsaker till detta uppges vara behov av fortbildning bland personal, för lite 

planeringstid, för låga ämneskunskaper samt obefintlig hjälp av specialpedagog eller annan 

kunnig personal på skolorna. Istället nämns att skolorna i första hand prioriterar elever i behov 

av stöd som riskerar att ej nå målen och kunskapskraven. De övriga fyra respondenterna uppgav 
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att de särbegåvade elever de undervisat fått stöd i undervisningen. Generellt för samtliga 

respondenter nämns dock att särbegåvade elever inte får det stöd de har rätt till, allt menar 

respondenterna hänger på att rätt person med rätt kunskaper upptäcker eleven. För att kunna ge 

den enskilde eleven en optimal utveckling i ämnet matematik, menar de, är det nödvändigt att 

eleven erbjuds undervisning av lärare med högre ämneskunskaper. De tre respondenterna 

verksamma på profilerade grundskolor uppgav att de särbegåvade elever de mött fått stöd från 

bland annat specialpedagoger, förstelärare och beteendevetare. Alla sju respondenter uppgav 

att undervisningen skulle kunna utvecklas än mer för särbegåvade elever. Något som framkom 

från en av respondenterna var att särbegåvade elever mår bättre av tydlighet och struktur.  

När det kommer till behov av stöd påpekar respondenter, från södra delen av landet, vikten av 

att en särbegåvad elev blir pedagogiskt kartlagd för att kunna se vilken kunskapsnivå eleven 

ligger på, så att denne har chans att få rätt anpassat material från start. Två av respondenterna 

betonar även vikten av att skapa goda relationer till eleven, då de anser att en god kontakt är A 

och O för att kunna kommunicera med både eleven och hemmet. Detta för att kunna stötta 

eleven på rätt sätt. Respondenterna nämner också att de inför varje nytt arbetsområde testar vad 

den särbegåvade eleven redan kan för att på så sätt kunna anpassa undervisningen. 

Respondenternas synpunkter på sitt eget faktiska stöd samt behov av stöd 

Två av de sju respondenterna arbetade själva för att öka förståelsen och medvetenheten för hur 

särbegåvade elever bör bemötas och hur man som lärare kan stötta dem i undervisningen. De 

två respondenter som arbetade som lärare på profilerade grundskolor uppgav sig få ett gott stöd 

i sin undervisning. Detta eftersom de båda uppgav att de hade kunnig personal på skolorna som 

arbetade riktat mot dessa elever. En av respondenterna kände sig relativt säker i sina kunskaper, 

men önskade mer fortbildning. 

Den respondent från södra Sverige som även besatt höga ämneskunskaper i matematik ansåg 

sig ha en sådan förståelse för vad särbegåvning är och hur den bäst bemöts att de särbegåvade 

elever hon undervisat fått ett fullgott stöd. Detta trots att hon ej fått stöd av någon annan 

personal på skolan, exempelvis specialpedagog.  

Samtliga respondenter i studien uppgav sig, till största del, vara självlärda i vad särbegåvning 

är och hur den bäst bemöts. Den fortbildning som nämndes vid intervjuerna var kurser med 

fokus på lågaffektivt bemötande och att begreppet särbegåvning då enbart nämnts i förbifarten. 

Den enda respondenten som gått fortbildning som berört särbegåvning är respondenten som 

arbetar som specialpedagog. Samtliga sju respondenter uppgav även att de på sina skolor 

upplever okunskap bland övrig personal om vad särbegåvning är, hur den upptäcks och hur den 

bäst bemöts. De uppgav även att särbegåvning inte är något som det talas särskilt mycket om i 

personalrummen. Vad som även bör nämnas är att samtliga respondenter individanpassar 

undervisningen för de särbegåvade elever de undervisar i den mån de kan och har resurser till.  

Vad som även framkom genom respondenternas svar var att de önskade utökad planeringstid 

och tillgång till lättillgängligt och genomtänkt material.  En av respondenterna ansåg även att 

det kunde gynna många fler lärare och särbegåvade elever om det fanns personer som arbetade 

med att resa runt bland olika skolor för att utbilda personal, undersöka hur det arbetas och ta 

reda på vilket material som används. Respondenten som arbetar som specialpedagog var den 
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ende att nämna att hon behövde stöd från rektorn för att kunna köpa in anpassat material och 

för att kunna prioritera området genom exempelvis fortbildning av personalen. 

 

  



31 

 

5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras till en början studiens resultat i förhållning till syfte, bakgrund och 

tidigare forskning. Sedan diskuteras studiens metod vilket innefattar både urval, intervjuer, 

reliabilitet, validitet samt forskningsetiska principer. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning samt egna reflektioner som uppstått under genomförandet. 

5.1  Resultatdiskussion 

Resultatet från studien diskuteras här genom att svaren från de semi-strukturerade intervjuerna 

kopplas till litteraturen i bakgrunden. Studien har sökt svar på tre frågeställningar. Den första 

är hur lärare uppfattar begreppet särbegåvning i ämnet matematik. Den andra handlar om vilket 

stöd lärarna anser att särbegåvade elever erhåller samt behöver i undervisningen i ämnet 

matematik. Den tredje berör vilket stöd lärare själva erhåller samt vad de anser sig behöva vid 

undervisningen av särbegåvade elever i ämnet matematik.  

5.1.1 Lärares erfarenheter av särbegåvning i ämnet matematik 

Utifrån de olika intervjuerna kunde det i resultatet urskiljas att respondenter ur samtliga grupper 

ansåg att de mött särbegåvade elever som inte velat arbeta på lektionerna, men som ändå 

presterat bra på svårare uppgifter, till exempel nationella prov.  Skolverket (2018a) påpekar 

också att bara för att en elev når högsta betyg i matematik så betyder inte det per automatik att 

eleven är särbegåvad. Persson (2015) menar vidare att särbegåvade elever ofta är de elever som 

vid upprepade tillfällen förvånar med sin osedvanliga förmåga, vilket stämmer överens med det 

respondenterna berättar. Persson (2015) nämner att man kan se skillnad mellan en 

högpresterande och en särbegåvad elev, vilket även majoriteten av alla respondenter nämner 

och anser. Något som många respondenter nämnde och som framkom i resultatet, var att de sett 

att de särbegåvade elever de undervisat behövt bekräftelse på att de ofta upplevde enkla 

uppgifter som tråkiga. Detta stämmer överens med det Persson (2015) skriver om att 

högpresterande elever oftast klarar av en fattig pedagogisk miljö, medan en särbegåvad elev 

kan älska att lära, men inte den traditionella undervisningen som sker i skolan idag. Mellroth 

(2014) uppger att särbegåvade elever inte uppskattar repetitiva övningar och träning, vilket även 

flertalet respondenter nämner.  

Ett flertal av respondenterna ansåg att särbegåvade elever ofta har tydliga åsikter och 

uppfattningar och att det kan finnas olika neuropsykiatriska diagnoser med i bilden. Mensa 

(2019) påpekar också vikten av att veta att en diagnos kan dölja en begåvning, likväl som det 

kan vara tvärt om. Vidare påpekar Mensa att bristen på stimulans kan leda till miljöproblem 

runtom den enskilde eleven, exempelvis ett utåtagerande beteende. Silverman (2013) beskriver 

att det finns särbegåvade elever som döljer sin begåvning för att kunna bli socialt accepterade. 

Om just det beror på särbegåvning är svårt att tolka, men kan vara orsaken till att majoriteten 

av respondenterna var eniga om att en särbegåvad elev kan ta tid att identifiera. Majoriteten av 

samtliga respondenter nämner att de tror sig ha missat många särbegåvade elever, främst 

eftersom de identifierat de allra flesta först i efterhand då de lärt sig om vad särbegåvning 

faktiskt är.  
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Ziegler (2010) har identifierat en viss problematik som rör identifieringen av särbegåvade 

elever. Han nämner att människor ofta låter sina personliga och ibland även omedvetna 

fördomar spela in. Vidare menar han att lärare visar tendenser till att ha fördomar om 

särbegåvning och då ofta kopplas särbegåvning samman med egenskaper som logiskt tänkande, 

vetgirighet och hög måluppfyllelse, vilket inte per automatik behöver stämma. Detta kan också 

vara en anledning till att respondenterna menade att de ansåg sig i efterhand ha missat att 

upptäcka särbegåvade elever de undervisat. 

Forskning säger att det finns i genomsnitt 1-2 särbegåvade elever per klass (Mellroth, 2018b). 

Ändå har samtliga respondenter tillsammans enbart identifierat mindre än 23 särbegåvade 

elever på totalt sammanlagt 99 verksamma år inom skolan. Webb et al. (2005) nämner att i de 

fall särbegåvning föreligger och eleven har en oförstående omgivning, kan eleven lätt 

misstolkas som hyperaktiv, ha svårigheter i det sociala samspelet, ha uppmärksamhetssvårighet 

eller uppförandestörningar. En respondent berättade också att hon själv mött en elev som bland 

annat var utåtagerande och hade en mängd anpassningar och åtgärdsprogram, men som visade 

sig vara missförstådd och särbegåvad. En annan respondent nämner att det finns en problematik 

med att särbegåvade elever kan ha en ojämn kunskapsprofil. 

Det kan även vara så att de är högt begåvade inom matematik, men har svårigheter med att 

läsa. (Elin) 

Winner (1999) uttrycker detsamma som Elin säger, det vill säga att en särbegåvad elev kan ha 

svårigheter i ämnet de är särbegåvade i. Om en särbegåvad elev i ämnet matematik har en 

problematik med att läsa, kommer eleven att möta svårigheter när det kommer till exempelvis 

matematikuppgifter i textform. 

Flertalet respondenter nämnde även att de upplevt att särbegåvning ofta felaktigt kopplas ihop 

med högpresterande och egenskaperna att vara lydig eller duktig. Vad de själva ansåg var dock 

att en särbegåvad elev kunskapsmässigt ligger på en helt annan nivå jämfört med en 

normalbegåvad elev. Detta beskriver också Mellroth: ”Begåvningen innebär att individen har 

en större potential än jämnåriga till att utvecklas inom domänen” (Mellroth, 2018b, s.14). 

Mattsson (2013) menar att en lärare som arbetat länge med elever som är särbegåvade i ämnet 

matematik, ofta lärt sig känna igen utmärkande matematiska förmågor. Ändå har de svårt att 

formulera vad det är de ser hos den enskilde eleven. Två av respondenterna nämner att de brukar 

se något i särbegåvade elevers ögon när de berör något som har att göra med elevernas 

intresseområden. Just intresseområden är något som flera av respondenterna också nämner. 

Winner (1999) skriver att särbegåvade barn ofta är särbegåvade i just de ämnen de själva finner 

intressanta. 

Samtliga respondenter uppgav att de till största delen var självlärda på området som behandlar 

särbegåvning. Tre av sju av respondenterna önskade sig mer fortbildning. Endast två av 

respondenterna kände sig helt bekväma med att undervisa särbegåvade elever. Vad som även 

framkom bland svaren var att majoriteten av respondenterna ansåg att det pratades alldeles för 

lite om särbegåvning ute på skolorna och okunskapen om vad begreppet innebär och hur den 

bäst bemöts upplevdes vara stor. Skolverket (2018b) menar dock att eleverna ska erbjudas stöd 

och anpassningar i undervisningen.  
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Alla som arbetar inom skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande. (Skolverket, 2018b, s. 12) 

5.1.2 Lärares uppfattningar om särbegåvade elevers faktiska stöd samt 

behov av stöd i undervisningen i ämnet matematik 

Vad som framkom i studiens resultatdel var att samtliga respondenter gett de särbegåvade 

elever de undervisat individuellt anpassad undervisning, i form av svårare matematikbok, 

problemlösningsuppgifter eller extrablad. Två av respondenterna nämnde vikten av att man som 

lärare skapar goda relationer till eleverna för att enklare kunna kommunicera med dem och 

hjälpa dem få rätt typ av stöd. En av respondenterna nämnde även att hon inför varje nytt 

arbetsområde testar vad de särbegåvade eleverna redan kan för att på så sätt kunna anpassa 

undervisningen. Skolverket (2018c) beskriver också vikten av att man som lärare ser till att ge 

sina elever ett kontinuerligt stöd i form av stimulans och att man hela tiden bör arbeta för att 

utmana eleverna och låta dem arbeta kreativt. Skolverket anser vidare att man som lärare bör 

se till att elever, i det fall det är möjligt, låta dem få träffa andra likasinnade. Detta för att de 

särbegåvade eleverna visat sig kunna agera kreativ kraft åt varandra och att detta i sin tur 

minskar risken att de känner sig ensamma eller missförstådda. En av respondenterna menar att 

det finns fördelar med att skolor profilerar sig, bland annat att eleverna då ges möjlighet att 

träffa andra elever i samma situation.  

Flera skolor profilerar sig ju idag och det kanske är bra, för då samlas ju åtminstone 

kunskaperna så att eleverna har större chans att få lärare som har förståelse och kunskap 

om vad särbegåvning är och vad de särbegåvade eleverna behöver. (Gunnel) 

När det kommer till faktiskt stöd i undervisningen nämnde fyra av respondenterna att deras 

elever enbart fick stöd av dem som klasslärare. De beskrev tiden som knapp och tre av 

respondenterna uppgav att de särbegåvade elever de undervisat skulle ha gynnats av att få 

undervisning av någon med högre ämneskunskaper än dem själva. Den fjärde respondenten 

ansåg sig besitta sådana ämneskunskaper samt vara så påläst på området att hon uppgav sig 

kunna ge de särbegåvade elever hon undervisar ett fullgott stöd. Anledningen till att ingen av 

de särbegåvade eleverna de undervisat erbjudits stöd av specialpedagog, berodde på att 

specialpedagogerna på de olika skolorna haft fullt upp med att stötta andra elever, vilka 

riskerade att inte nå målen eller kunskapskraven. Detta stämmer med det som Stålnacke (2007) 

kom fram till i sin studie, vilken behandlar särbegåvade ungdomars välbefinnande och 

upplevelser i skolan. Det studien kom fram till var att endast en särbegåvad elev av nio fått 

anpassad undervisning, övriga elever upplevde skolan som slöseri med tid. I Lindqvists (2007) 

studie visade det sig att två av fyra elever fått god anpassning från skolan de gick på, medan de 

resterande två inte alls trivdes och att de därefter utvecklat ett problemskapande beteende. 

Eftersom det är relativt svårt att hitta forskning som beskriver särbegåvade elevers 

skolsituationer i stort är det svårt att säga om det är en liknande bild på fler skolor än de som 

nämns i denna studie. Den forskning som ligger till grund för denna studie stämmer dock 

överens resultatet. Även SKL (2016) menar att kommuner behöver öka sin kompetens gällande 

särskilt begåvade elever, för att på så sätt kunna ge eleverna ett fullgott stöd i undervisningen.  

På de profilerade grundskolor, där eleverna ansågs få ett tillräckligt stöd och anpassningar i 

undervisningen, hade eleverna, förutom respektive klasslärare, i de flesta fall stöd av 
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specialpedagoger, ämneslärare, förstelärare och beteendevetare. Detta är även något som 

Mellroth (2014) påpekar då hon menar att det sällan erbjuds segregerade lösningar inom 

svenska skolor. Istället är de vanligaste typerna av anpassningar individualiserat stöd, 

acceleration och berikning. Samtliga respondenter i denna studie uppgav att de särbegåvade 

elever de undervisat i första hand och till största del fått arbeta kvar inne i klassrummet. 

Mellroth (2014) beskriver att det i svenska skolor finns en ståndpunkt att inte definiera elever 

utifrån förmågor eller funktionsnedsättningar, utan att istället fokusera på att arbeta 

inkluderande i sin undervisning. Detta menar dock Mellroth kan göra det svårt för skolan att 

kunna tillgodose den särbegåvade elevens behov. Hon menar även att många lärare idag saknar 

tillräckliga kunskaper. Detta menade också samtliga sju respondenter i denna studie.  

När det kommer till särbegåvade elevers behov av stöd så nämnde tre av sju respondenter vikten 

av att de särbegåvade eleverna blir pedagogiskt kartlagda redan från skolstarten. Detta för att 

kunna se på vilken kunskapsnivå de ligger och för att lärare då ges möjligheten att anpassa både 

undervisning, metod och material. Ett exempel på detta kan vara i de fall en elev i årskurs 4 

behöver ett mer utmanande material i matematik än övriga klasskamrater. 

En grundläggande tanke bakom progressionen i matematik är att undervisningen i de yngre 

åren utgår från ett prövande förhållningssätt. Att pröva sig fram med hjälp av olika 

uttrycksformer i skilda sammanhang ger eleverna kunskap om vilka begrepp och metoder 

som är tillämpbara och utvecklingsbara. Efter hand, i de högre årskurserna ska eleverna 

möta mer formaliserade metoder. En annan grundläggande tanke är att innehållet utgår från 

konkreta och elevnära situationer och successivt utvidgas till obekanta situationer i 

vardagen och inom andra ämnesområden. Därigenom får eleverna verktyg att uttrycka sig 

mer matematiskt. (Skolverket, 2017, s. 11) 

Två av de sju respondenterna nämnde vikten av att man som lärare bör arbeta för att etablera 

en god kontakt med vårdnadshavare. På så sätt ges den särbegåvade eleven möjlighet att 

utveckla sin matematiska förmåga vidare, genom att utmana eleven i både skola och hemmet. 

TIMSS (2015) nämner även i sin rapport att de elever som haft engagerade föräldrar presterat 

högre i matematiska tester än de elever som inte erhållit något stöd hemifrån.  

5.1.3 Lärares faktiska stöd samt behov av stöd i undervisningen av 

särbegåvade elever i ämnet matematik 

De fyra respondenter som alla var verksamma på icke-profilerade grundskolor, uppgav att de 

inte hade något stöd i sin undervisning av de särbegåvade eleverna. De uppgav att de anpassat 

sin undervisning så gott de kunnat efter egen förmåga. De tre övriga respondenterna uppgav att 

de fick stöd i sin undervisning av annan personal på skolan.  

Två av respondenterna ansåg sig trygga i sin kunskap om vilket stöd särbegåvade elever 

behöver, hur man identifierar dem och på vilket vis rätt typ av stöd kan tillhandahållas. Fyra 

respondenter önskade handledning, fortbildning eller annan kunnig personal att rådfråga. Två 

av respondenterna ansåg att svenska skolan som helhet skulle gynnas av personer som arbetar 

med att åka runt bland olika skolor för att utbilda personal, se hur de olika skolorna arbetar med 

särbegåvning samt vilket material som används i undervisningen. Detta är något som även 

Persson nämner i en intervju. Han tycker att alla kommuner borde ha en expert som de kan 

vända sig till (Almer, 2013). Mattsson (2013) uppger att det idag undervisas väldigt lite om 
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särbegåvning på lärarutbildningar och Mellroth (2018a) menar att det idag saknas forskning om 

just lärarperspektivet kring undervisningen av högkvalitativa elever. Vidare beskriver Mellroth 

att tidigare forskning mest undersökt begreppet särbegåvning ur ett elevperspektiv och att 

resultatet i dessa studier oftast visar att lärare sällan lyckas ge särbegåvade elever det stöd de 

har rätt till. Det behövs mer professionell utveckling för personal i den svenska skolan, något 

som även respondenterna själva framhöll i resultatet i denna studie. Mellroth (2018a) uttrycker 

även att den tidigare forskningen som idag finns inte stödjer lärare i hur man implementerar rätt 

stöd i sin undervisning.  

Majoriteten av alla respondenter nämnde att de upplevde en tidsbrist att hinna leta fram rätt 

material till de särbegåvade eleverna och att detta i sin tur påverkade eleverna negativt. Denna 

problematik nämner även Mensa (2019) som uttrycker att särbegåvade elever i många fall har 

svårt att arbeta i ämnen som de upplever som alldeles för enkla. Att lärare önskar mer tid för 

att kunna planera sina lektioner är även något som nämns i den internationellt jämförande 

studien TIMSS (2015). Endast en av respondenterna nämnde att rektorns stöd behövdes för att 

kunna köpa in material och för att kunna prioritera arbetet kring de särbegåvade eleverna.  

5.2 Metoddiskussion 

När det kommer till urvalet för studien var det svårt att få ihop ett tillräckligt antal respondenter. 

Totalt kontaktades en stor mängd personer som alla arbetade med undervisning och sju av dessa 

kom att medverka som respondenter i studien. Varför inte fler personer valde att delta är svårt 

att säga, men jag hoppas att det inte beror på att de tror sig aldrig ha undervisat någon 

särbegåvad elev i ämnet matematik.  

Då studien har till fokus att studera lärares uppfattningar om begreppet särbegåvning är den 

fenomenografiska forskningsansatsen lämplig. Patel och Davidsson (2011) menar också att 

fenomenografins fokus är att studera just människans uppfattningar av omvärlden. Av denna 

anledning valdes en kvalitativ metod där alla intervjuer hölls per telefon. Bryman (2014) anser 

att det finns både för- och nackdelar med telefonintervjuer. I detta fall fanns stora ekonomiska 

fördelar med att hålla telefonintervjuer, då alla respondenter befann sig på annan ort vid 

intervjutillfället. Ytterligare en fördel med telefonintervju är att respondenten inte blir påverkad 

av intervjuaren, viket även Bryman förespråkar. Att samtliga intervjuer genomfördes på samma 

sätt ökar även studiens reliabilitet.  

En nackdel som uppdagades vid telefonintervjuerna var att det inte var möjligt att se 

respondenternas kroppsspråk och att det därför ibland var svårt att veta om respondenten svarat 

klart eller om de tog en paus för att fundera. Som intervjuare var det därför av stor vikt att inte 

avbryta respondentens svar för tidigt för att på så sätt påverka resultatet. Om möjlighet funnits 

att genomföra direkta intervjuer hade det varit att föredra. Eftersom syftet med intervjufrågorna 

var att respondenterna skulle besvara studiens frågeställningar, valdes semi-strukturerade 

intervjuer, det vill säga att respondenterna med egna ord fick beskriva sin uppfattning av de 

fenomen som efterfrågades, vilket också Stukát (2011) förespråkar. Eftersom intervjufrågorna 

konstruerats i förväg, innan det första intervjutillfället, var samtliga frågor och följdfrågor väl 

genomtänkta. De flesta intervjuerna flöt på och det gavs naturliga svar där även följdfrågor på 

ett enkelt vis kunde ställas i de fall svaret behövde vidareutvecklas.   
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När det kommer till studiens reliabilitet kan den ha påverkats, eftersom det visade sig att 

respondenterna tolkade frågan om vilken erfarenhet de har av särbegåvning, olika. Några 

respondenter berättade om de särbegåvade eleverna de mött medan andra om hur särbegåvning 

visat sig i klassrumssituationer. Eftersom nästa fråga berörde vad det var som gjorde att de 

identifierat de särbegåvade elever de undervisat som just särbegåvade, knöts detta ihop med 

frågan innan och respondenterna kunde därefter utveckla sina svar. Tack vare att följdfrågor 

kunde ställas framkom tillräckligt med information för att kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

När det kommer till studiens validitet hade tillförlitligheten kunnat bli än högre om fler lärare 

intervjuats. Detta var dock inte möjligt i och med studiens tidsram. Validitet handlar om 

huruvida resultatet av studien gett en sann bild av det som undersökts (Johansson och Svedner, 

2010). Detta kan ha påverkats om feltolkningar gjorts av respondenternas svar, dock har svaren 

i denna studie spelats in och lyssnats igenom ett flertal gånger vid transkriberingen. De 

forskningsetiska principerna har följts i studien. Stukát (2011) konkretiserar det grundläggande 

individsskyddskravet i fyra delar: 

Informationskravet, vilket innefattar att alla som berörs av studien skall informeras, både om 

studiens syfte och om att allt deltagande i studien sker frivilligt, men även att respondenten har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Stukát, 2011). Information om studiens syfte och 

att deltagandet var frivilligt, samt kunde avbrytas när helst forskningspersonerna själv ville, 

delgavs i den inledande mejlkontakten som fördes innan själva telefonintervjuerna tog vid. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv i en undersökning har rätt att bestämma hur länge 

och på vilka villkor denne skall medverka. Deltagaren ska kunna avbryta när som helst under 

undersökningens gång och utan några som helst negativa konsekvenser som följd (Stukát, 

2011). Redan i mejlkontakten innan själva telefonintervjun ägde rum, sågs det till att 

respondenterna givit sitt samtycke till att medverka i studien. Denna fråga upprepades 

ytterligare en gång vid telefonintervjuns början, där även informationen om att medverkandet 

var frivilligt samt kunde avbrytas närhelst respondenten ville. 

Konfidentialitetskravet handlar om att hänsyn skall tas till de medverkandes anonymitet. 

Personer som deltar skall ha fått information om att all data antecknas, lagras för att sedan 

avrapporteras. Ingen utomstående skall kunna identifiera de medverkande (Stukát, 2011). I 

denna studie spelades intervjuerna in, vilket alla respondenter i förväg godkänt. Respondenterna 

fick redan i det första mejlet information om att deltagandet var anonymt och att all data kom 

att anonymiseras i den färdiga rapporten. I studien tilldelades fiktiva namn på samtliga 

deltagare. 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information varken får utnyttjas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Stukát, 2011). Avslutningsvis gavs 

information ut om att all den insamlade data sparas till dess den behandlats i studien och att 

ingen ytterligare spridning av den skulle komma att ske. Den insamlade datan användes endast 

till undersökningen och förstördes efter det att den bearbetats. Detta stämmer överens med 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460), vars syfte är att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Den ursprungliga tanken för denna studie var att jämföra det stöd som särbegåvade elever och 

deras lärare erhåller och behöver, genom ett lärarperspektiv. Jämförelse skulle ske mellan 

grundskolor i norra Sverige och profilerade grundskolor i södra Sverige. Det geografiska 

perspektivet tillkom med anledningen att de flesta profilerade grundskolor återfinns i södra 

Sverige. Personligen har jag varit verksam på grundskolor i landets norra del. Eftersom studien 

var tidsbegränsad och respondenternas antal få, uteslöts det geografiska perspektivet och 

inriktningen ändrades till enbart lärarperspektiv, vilket Mellroth (2018a) anser är ett 

underforskat område. Eftersom utbildning på svenska skolor ska vara likvärdig, oavsett vart i 

landet en skola ligger, är det geografiska perspektivet ett område som även det behöver mer 

forskning. Något annat att ta i beaktning vid vidare forskning, som framkom i denna studie, är 

att samtliga respondenter verksamma på sju olika grundskolor ansåg att kunskapen om 

begreppet särbegåvning var låg på de olika skolorna. Är detta generellt för samtliga grundskolor 

i Sverige? För att kunna minska forskningsglappet och för att alla särbegåvade elever ska kunna 

upptäckas, behövs forskning som tar reda på skolpersonals kunskaper i ämnet, eller brist på 

kunskaper, samt vilket stöd som faktiskt erhålls. Detta för att i sin tur kunna ge särbegåvade 

elever det stöd de har rätt till. 

5.4 Avslutande reflektioner 

Denna studie har givit mig många nya tankar om hur jag, i min egen framtida undervisning, kan 

påverka och utveckla mina elevers lärmiljö på ett positivt sätt. Min tanke om vikten av att se 

eleverna och bekräfta deras behov kommer att fortsätta vara viktigt för mig. Genom min studie 

har jag förstått att de elever som av sin omgivning uppfattas som bråkiga, ovilliga att arbeta i 

matteboken och ofta försvinner iväg i sina egna tankar, kanske gör detta på grund av en 

anledning. Jag har alltid förstått att det är något särskilt som ligger bakom elevens beteende och 

nu förstår jag att det kan röra sig om en särbegåvning.  

Det jag tar med mig från studien är att man som lärare inte får låta sin egen prestige i att kunna 

allt stå i vägen för elevers matematiska utveckling. Ingen kan allt och jag tror att man som lärare 

kan utvecklas mycket i sin profession bara genom att vara öppen och våga fråga samt lyssna på 

annan kunnig personal ute på skolorna. Det gör mig ledsen att upptäcka att inte alla elever inom 

den svenska skolan idag får det stöd de har rätt till. 

Det jag fann mest anmärkningsvärt, under tiden jag genomförde denna studie, var att jag 

upplevde okunskapen som stor. Ett flertal personer besvarade mina mejl och då framkom det 

att trots att personerna arbetat 20 år inom grundskolan, uppgav de sig aldrig ha stött på en 

särbegåvad elev i ämnet matematik. Forskning säger att det i genomsnitt finns 1-2 särbegåvade 

elever i varje klass. Vad beror detta på? När jag själv skulle ta reda på vad särbegåvning är så 

upptäckte jag snabbt att det inte finns ett material som tydligt ger en djupare definition av 

begreppet. Istället fick jag leta flera källor för att i detta arbete kunna presentera en djupare bild 

av vad särbegåvning är och hur den identifieras. Mina förhoppningar är därför att denna studie 

ska kunna hjälpa till att öka förståelsen för vad särbegåvning är. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

Vilken yrkestitel har du? 

Är du behörig att undervisa matematik i årskurserna 4-6? 

Hur många år har du varit verksam som lärare? 

Hur många särbegåvade elever uppskattar du att du har undervisat i ämnet matematik?  

Vilken typ av skola arbetar du på? 

 

Intervjufrågor: 

Vilken erfarenhet har du av begreppet särbegåvning i ämnet matematik?  

Hur skulle du beskriva en särbegåvad elev i ämnet matematik och hur identifierar du en 

sådan elev? 

Känner du dig trygg i din egen kunskap om särbegåvning i ämnet matematik? (Hur man 

kan identifiera en särbegåvad elev, hur man tillhandahåller rätt stöd etc).  

Hur och på vilket sätt har du erhållit din kunskap om begreppet särbegåvning? (Via 

kurs/självlärd/information från specialpedagog eller annan, etc.) 

Upplever du att det pratas om särbegåvning bland personal på skolan du arbetar? 

Vilket stöd upplever du att de särbegåvade elever du undervisar i ämnet matematik 

erhåller?    (T.ex. anpassat material, särskild undervisningsgrupp, enbart stöd av dig som 

klasslärare?)  

Vilket stöd upplever du att de särbegåvade elever du undervisar behöver i ämnet 

matematik? 

Anser du att de särbegåvade elever du undervisar får ett fullgott stöd i undervisningen? 

Vilket stöd upplever du själv att du erhåller i undervisningen av särbegåvade elever i ämnet 

matematik? Från vem och hur ser stödet ut?   

Vilket stöd upplever du att du själv behöver i undervisningen av särbegåvade elever i ämnet 

matematik? 

Något övrig du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 


